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OBEC VRANANY
okres Mělník

obecně závazná vyh láš ka
obce Vraňany
č.2l2o12

o místním poplatku za provoz systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunátních odpadů
Zastupitelstvo obceVraňany schvaluje a vydává dne24.října2012 v souladu s ust. $ 10 písm. d)' $ 35 a $
84 odst. 2) písm. h) zákona č,. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, a ust. $ 14 odst. 2)

zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějŠíchpředpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku o místnímpoplatku za provoz systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívánía
odstraňování komunáln ích odpadů:

čl. t
Základni ustanovení
obec Vraňany zavádí a vybírá místnípoplatek za provoz systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů' (dále jen ,,poplatek za komunální odpad").

él.z

ohlašovací povinnost

1)

Poplatník je povinen správci pop|atku ohlásit2 vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti (včetně
skutečnostírozhodných pro osvobození od poplatku) do 1Sti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2)

V rámci ohlašovacípovinnosti poplatník uvede Údaje podle zvláštního zákona. Poplatník, který je
vlastníkem stavby, která je urěena k individuální rekreaci, nebo rodinného domu na Území obce' ve
kteých nenÍ hlášena k pobytu Žádnáfyzická osoba, uvede rovněŽ číslopopisné nebo evidenčnístavby
urČenék individuálnÍ rekreaci nebo rodinného domu. Pokud stavba nebo dům nenítakto označen, uvede
parcelní číslopozemku, na němŽ je stavba či dům umístěn. Poplatník, ktený je vlastníkem bytu na Území
obce, v němŽ není hlášena k pobytu Žádná tyzická osoba, uvede rovněŽ číslopopisné nebo evidenČní
stavby (domu), ve které se byt nacházi a číslobytu' popřípadě popis umístění bytu ve stavbě (domu),
pokud nejsou byty očíslovány, pokud stavba (dům) není takto označena, uvede parcelní číslopozemku
na němŽ je stavba (dům) umístěna.

3)

Poplatník je rovněŽ povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny

skutečnostech.

v

ohlášených

ět. s
Sazba poplatku za komunální odpad
1.

A.
B.

C.
D.

'tob zákona č' 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů
$ 14a zákona č. 565/199o Sb., o místníchpoplatcích, Ve znění pozdějších předpisů

'5
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Sazba poplatku za komunální odpad činíročně pro:
500'-Kč
fyzickou osobu, která má v obcitrvalý pobyt
fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na územíČeskérepubliky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delšínež 90 dnú
500'- Kč
fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na územíČeskérepubliky
pobývá na územíČeskérepubliky přechodně po dobu delší3 měsíců
5oo,_ Kč
fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana podIe zákona upravujícího azyl nebo
500'- Kč
dočasná ochrana podle zákona upravujícího doěasnou ochranu cizinců

Poplatek je tvořen:

a) ěástkou stanovenou ve smyslu ust. $ í0b odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích ve
výši50'- Kč
b) částkou stanovenou ve smysIu ust. $ í0b odst. 4) písm. b) zákona o místníchpoplatcích ve
výši450'_ Kč

2.

Sazba poplatku za komunálníodpad činíročně pro:

A. fyzickou osobu,

která má ve vlastnictví stavbu urěenou k individuální rekreaci, nacházející se
700'- Kě

na územíobce, ve které není hlášena k pobytu ŽádnáÍyzická osoba

B. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na Území obce,
700'_ Kč
ve kterém není hlášena k pobytu Žádnáýzická

osoba

Poplatek je tvořen:

a} částkou stanovenou ve smyslu ust. $ 10 odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích ve
výši250'- Kě
b) ěástkou stanovenou ve smyslu ust. $ í0 odst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích ve
výši450'- Kč.
RozÚčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu je stanoveno v příIoze Č. 1 této obecně závazné vyhlášky'
Čl. a
osvobození od poplatku za komunální odpad

1) od

poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci:

a)
b)
c)
d)
e)
0'

g)
h)
2)

umístění v zařízeních sociálních sluŽeb mimo územíobce, poskytujících dlouhodobé pobytové
sluŽby, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
umístěnívdětském domově, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
kteří pobývajíceloročně v zahraničí
kteří jsou hlášeni na územíobce Vraňany, avšak nezdrŽují se v místě trvalého pobytu, a lo za
podmínky, Že doloŽí doklad o platbě za komunální odpad obci ,na jejímŽ Území se v daném roce
zdrŽují, a za podmínky' Že rodinný dům nebo byt trvalého pobytu není pronajímán nebo
podnajímán

kteřÍjšou hlášeni k trvalému pobytu na ohlaŠovně - na obecním úřadě ve Vraňanech, avšak na
územíobce Vraňany se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest po sobě jdoucích měsíců
v kalendářním roce ) nezdrŽují.
fyzické osoby hlášenév obci Vraňany k trvalému pobytu, které jsou drŽiteli průkazu zTPlP

Úleva na poplatku za komunálníodpad ve výši í00'-Kčse poskytuje:

a)

fyzickým osobám hlášeným v obciVraňany k trvalému pobytu starŠím75ti let.

Čl. s
poplatku
za komunální odpad
Splatnost

1)
2)

Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vŽdy nejpozději do 30. 4. kaŽdého roku.

Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30. 4., je poplatek za komunální odpad splatný do 30ti
dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. s
Přechodné ustanovení

Pro poplatkovou povinnost a práva a povinnosti s ní souvisejícÍ, vzniklou přede dnem nabytí úěinnosti
této obecně závázné vyhlášky se pouŽije obecně závazná vyhláŠka uvedená vust. Čl' 7 této obecně
závazné vyhlášky.

čl. z
2

Zrušovacíustanovení
ZruŠujese obecně závazná vyhláŠka obce Vraňany

-

č.212011 o místnímpoplatku za plovoz systému shromaŽďování' sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání
a odstraňování komunálních odpadů ze dne 2.3.2011.

čl. g
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá Úěinnosti dnem

starostka obce

místostarostka obce

Vyvěšeno: 29' 10. 2012 7//Úc^-!
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NaděŽda Klimentová

Jiřina Fialová
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