OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Velký Šenov č. 4/2001
o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města Velký Šenov vydává dne 19.11.2001 podle ustanovení § 15 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I
Základní ustanovení
1. Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Velký Šenov dle §
10b zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a v návaznosti na obecně
závaznou vyhlášku o sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu
ve městě Velký Šenov.
Čl.2
Správce poplatku
1. Správu poplatku vykonává Město Velký Šenov (dále jen „správce poplatku“),
prostřednictvím odboru výstavby a životního prostředí a oddělení finančně ekonomického.
V řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Čl. 3
Poplatník
1. Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 3 písm. a) a b) je upravena v příloze č.1, která je
součástí této vyhlášky a bude upravována dle potřeby číslovanými přílohami k vyhlášce.
Čl. 5
Osvobození od poplatku

1) Od poplatku jsou osvobozeni:
a) studenti středních a vysokých škol do věku 26 let, žáci středních odborných učilišť, kteří
nedojíždějí denně do školy a přes týden pobývají v internátním zařízení, vysokoškolské
koleji či v privátním zařízení a doloží tuto skutečnost potvrzením o studiu a potvrzením od
majitele ubytovacího zařízení, popřípadě čestným prohlášením,
-2b) vojáci ZVS (netýká se civilní náhradní služby), kteří doloží skutečnost o výkonu ZVS
potvrzením příslušného vojenského útvaru,
c) dlouhodobě nemocní, kteří jsou déle než jeden měsíc umístěni ve zdravotnickém zařízení
a doloží tuto skutečnost potvrzením,
d) občané dlouhodobě pobývající v cizině, kteří se zdržují mimo Velký Šenov minimálně
jeden kalendářní měsíc, po předložení čestného prohlášení,
e) třetí a každé další nevýdělečně činné dítě do věku 26 let v rodinách se třemi a více dětmi.
Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Plátce poplatku uhradí poplatek v pololetních splátkách, a to v termínech:
a) - za 1. pololetí do 28. února každého roku
- za 2. pololetí do 31. srpna každého roku,
b) jednorázově k termínu 1.splátky poplatku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku
a) je poplatek alikvotně krácen; poplatková povinnost je určena prvním a započatým
měsícem, kdy:
aa) se fyzická osoba dle čl.3 odst 1a) přihlásila k trvalému pobytu,
ab) vznikl nový vlastnický poměr dle čl.3 odst 1b)
b) je poplatek splatný do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatková
povinnost vznikla.
3) Poplatek se platí na účet Města Velký Šenov v hotovosti do pokladny Městského úřadu ve
Velkém Šenově.
4) Požádá-li plátce o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,- Kč do 30 dnů
od doručení žádosti.
Čl. 7
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník podle Čl. 3 písmene a) této vyhlášky je povinen do 30 dnů od nabytí účinnosti
této vyhlášky ohlásit správci poplatku jméno a příjmení fyzických osob, vč. data narození a
adresy trvalého bydliště, za něž je poplatek odváděn (viz příloha č.3a).
2) Poplatník podle Čl. 3 písmene b) této vyhlášky je povinen do 30 dnů od nabytí účinnosti
této vyhlášky, ohlásit správci poplatku jméno a příjmení, datum narození, adresu
nemovitosti za níž má být poplatek odváděn a adresu svého trvalého bydliště (viz příloha
č.3b).

3) Poplatník podle Čl. 3 písmene a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik,
zánik či změnu jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
4) Poplatník podle Čl. 3 písmene b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící
individuální rekreaci a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
5) Poplatník, který je podle této vyhlášky osvobozen od poplatku, je povinen ohlásit každou
-3skutečnost, která by měla za následek změnu poplatkové povinnosti, nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy tato změna nastala.
6) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Čl. 8
Sankce
1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy
poplatek platebním výměrem (viz příloha č.4) a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o
50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2) Porušení ustanovení této vyhlášky může být postiženo podle ustanovení § 37 zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Účinnost
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

…..................................……….
Oldřich Kratochvíl
místostarosta
Vyvěšeno : 20.11.2001
Svěšeno : 14.12.2001
Přílohy:
č.1 – Výpočet poplatku
č.2 – Výzva ke splnění ohlašovací povinnosti
č.3 – Oznámení plátce poplatku

...............................................
Ing. Šárka Kopáčková
starostka města

č.4 – Platební výměr
č.5 – Výzva k úhradě

-4Příloha č.1 k vyhlášce č. 4/2001
Výpočet poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 3 písm. a) činí 360,- za kalendářní rok a je
tvořena:
a) z částky 181,- Kč za kalendářní rok, která je daná zákonem a
b) z částky 179,- Kč za kalendářní rok, která je tvořena ze skutečných nákladů za rok 2000
na likvidaci KO a je vypočtena takto:
*
*

náklady na TS Rumburk v roce 2000 činily 357.957,-Kč
počet trvale bydlících obyvatel cca 2000
357.957 : 2000 = 178,98

2) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 3 písm. b) činí 480,- za kalendářní rok a je
tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, která je daná zákonem a
b) z částky 230,- Kč za kalendářní rok, která je tvořena ze skutečných nákladů ze rok 2000
na likvidaci KO a je vypočtena takto:
*
*

náklady SBaMH v roce 2000 na svoz pytlů v roce 2000 činily 46.000,- Kč
počet rekreačních staveb cca 200
46.000 : 200 = 230
Výzva
ke splnění ohlašovací povinnosti

Městský úřad Velký Šenov vyzývá na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů a na základě obecně závazné vyhlášky města Velký
Šenov č. 4/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, všechny poplatníky, aby do
31.1.2002 nahlásily tyto údaje:
a) fyzické osoby, které mají ve Velkém Šenově trvalý pobyt
jméno a příjmení
datum narození
adresu trvalého bydliště,
b) fyzické osoby, které mají na území města Velký Šenov ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, ve které nejsou hlášeny k trvalému pobytu
jméno a příjmení
datum narození
adresu nemovitosti, za kterou je poplatek odváděn
adresu trvalého bydliště.
Údaje budou vyplněny na předepsaném formuláři, který je možné obdržet na MěÚ ve
Velkém Šenově, odboru výstavby a životního prostředí.
Ohlášení plátce poplatku
Na základě usnesení § č. 10 b odst. 1 a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů a na základě usnesení čl. 3 odst. 1 a) obecně závazné vyhlášky
města vás
žádáme ke sdělení následujících údajů:
Fyzická osoba trvale bydlící
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště

Společný zástupce (za společnou domácnost)
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště

Spolubydlící:
Jméno a příjmení
Datum narození
Jméno a příjmení
Datum narození
Jméno a příjmení
Datum narození
Jméno a příjmení
Datum narození
Jméno a příjmení
Datum narození
Jméno a příjmení
Datum narození

Ohlášení plátce poplatku
Na základě usnesení § č. 10 b odst. 1 b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení čl. 3 odst. 1 b) obecně
závazné vyhlášky města vás žádáme ke sdělení následujících údajů:
Fyzická osoba - vlastník stavby sloužící k individuální rekreaci
Vlastník objektu
Jméno a příjmení
Adresa nemovitosti

Adresa trvalého bydliště

Datum: ………………………

Podpis: ……………………..

Příloha č. 4 č. 4/2001
Město Velký Šenov
Mírové náměstí 342, 40778 Velký Šenov
Č.j.:
Ve Velkém Šenově, dne:
Vyřizuje:
Pan ………………………..
……………………………..
……………………………..
(dále jen plátce poplatku)
PLATEBNÍ VÝMĚR č. ……
k úhradě poplatku za komunální odpad za období ………….
Město Velký Šenov, jako správce poplatku ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl. 2 obecně závazné
vyhlášky města Velký Šenov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Velký
Šenov ( dále jen vyhlášky města Velký Šenov) a ustanovení § 4 odst. 6) zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Městského
úřadu ve Velkém Šenově

vyzývá
plátce poplatku: …………………….
ke splnění poplatkové povinnosti, a to uhrazení poplatku za komunální odpad ve výši ……..
Kč za období ………..,který byl podle čl. 6 odst. 1a) vyhlášky města Velký Šenov splatný
ke dni …………….. a nebyl k tomuto datu plátcem poplatku uhrazen.
Tuto částku je nutné uhradit v hotovosti do pokladny MěÚ ve Velkém Šenově nejpozději do
………………..
Odůvodnění
Termín splatnost poplatku je stanoven na základě čl. 6 odst. 1a) a b) vyhlášky města Velký
Šenov. Proto že toto nebylo splněno, byl stanoven termín náhradní, jak je shora uvedeno.
Poučení
Proti tomuto platebnímu výměru je možno podat odvolání ústně nebo písemně do
protokolu do 30 dnů ode dne,který následuje po dni jeho doručení, a to k Okresnímu úřadu
Děčín prostřednictvím Městského úřadu ve Velkém Šenově. Ve smyslu ust. § 48 odst. 12)
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků nemá odvolání odkladný účinek.
…………………………….
Ing. Šárka Kopáčková
starostka města

Úřední hodiny:
Telefon: 0413/391 450-1
IČO: 00261734

pondělí, středa 8.00 – 17.00
Bankovní spojení: č.ú. 27-921398359/0800
Česká spořitelna Děčín, pob. Šluknov

Česká spořitelna Děčín, pob. Šluknov
e-mail:velkysenov@interdata.cz
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 4/2001
Město Velký Šenov
Mírové náměstí 342, 40778 Velký Šenov
Č.j.:
Ve Velkém Šenově, dne:
Vyřizuje:
Pan ………………………..
……………………………..
……………………………..
(dále jen plátce poplatku)
VÝZVA K ÚHRADĚ
k úhradě části poplatku za komunální odpad za období ………..
Město Velký Šenov, jako správce poplatku ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl. 2 obecně závazné
vyhlášky města Velký Šenov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Velký

Šenov ( dále jen vyhlášky města Velký Šenov) a ustanovení § 4 odst. 6) zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Městského
úřadu ve Velkém Šenově
vyzývá
ve smyslu ustanovení § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
a
na základě platebního výměru č. ……. k úhradě poplatku za komunální odpad za období
…….., č.j. ……… ze dne ………., který je v souladu s ust. § 32 odst. 13) zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků vykonatelný ke dni ……..,
plátce poplatku
k úhradě poplatku za komunální odpad ve výši ……. Kč za období ………, v náhradní lhůtě
do ……….., platbou v hotovosti do pokladny MěÚ ve Velkém Šenově
Odůvodnění
Vzhledem ke skutečnosti,
že plátce poplatku neuhradil poplatek za komunální odpad za
období …….. ani na základě výše uvedeného a řádně doručeného platebního výměru ve
lhůtě v něm uvedené. Správce poplatku proto ve smyslu ust. § 73 odst. 1) zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků rozhodl, jak shora uvedeno. V případě, že plátce poplatku
neuhradí poplatek ani v náhradní lhůtě stanovené touto výzvou, přikročí správce poplatku
bez dalšího k jeho vymáhání.
Poučení
Proti tomuto platebnímu výměru je možno podat odvolání ústně nebo písemně do
protokolu do 30 dnů ode dne,který následuje po dni jeho doručení, a to k Okresnímu úřadu
Děčín prostřednictvím Městského úřadu ve Velkém Šenově. Ve smyslu ust. § 48 odst. 12)
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků nemá odvolání odkladný účinek.
….............................................
Ing. Šárka Kopáčková
starostka města
Výzva
ke splnění ohlašovací povinnosti

Městský úřad Velký Šenov vyzývá na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů a na základě obecně závazné vyhlášky města Velký
Šenov č. 4/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, všechny poplatníky, aby do
31.1.2002 nahlásily tyto údaje:
b)fyzické osoby

(občany), které mají ve Velkém Šenově trvalý pobyt

jméno a příjmení
datum narození
adresu trvalého bydliště,
b) fyzické osoby, které mají na území města Velký Šenov ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, ve které nejsou hlášeny k trvalému pobytu
jméno a příjmení
datum narození
adresu nemovitosti, za kterou je poplatek odváděn
adresu trvalého bydliště.
Údaje budou vyplněny na předepsaném formuláři, který je mo
Velkém Šenově, odboru výstavby a životního prostředí.

žné obdržet na MěÚ ve

Smlouva
o zneškodňování směsného komunálního odpadu na základě ustanovení zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a na základě obecně závazné
vyhlášky města Velký Šenov č. 3/2001 o místním systému sběru, svozu, třídění, využívání a
zneškodňování komunálního odpadu.
Objednatel:
IČO:

DIČ:

------------

zastoupený:
na straně jedné
Zhotovitel: Město Velký Šenov, Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
IČO: 00261734
zastoupený: Ing. Šárka Kopáčková, starostka města
na straně druhé se dohodly na těchto podmínkách smlouvy:
1. Zhotovitel se zavazuje dodat
objednatele a to takto:

odpadové nádoby v počtu a objemu dle požadavku

ks popelnic vyvážených 1 x týdně
ks popelnic vyvážených 1 x za 14 dní
2. Cena odpadových nádob číní:
a) 110 l, 120 l za svoz 1 x týdně - 1.292,- Kč/ks
b) 110 l, 120 l za svoz 1 x 14 dní - 720,- Kč/ks
3. Objednatel se zavazuje zaplatit částku 720,-Kč za odpadové nádoby a to ve dvou
pololetních splátkách hotově do pokladny MěÚ ve Velkém Šenově v těchto termínech:
1. splátka
do 28. února 2002
2. splátka
do 31. srpna 2002,
nebo jednorázově v termínu do 31.3.2002.
4. Objednatel se zavazuje, že bude s odpady nakládat v souladu s ustanoveními obecně
závazné vyhlášky č. 3/2001 města Velký Šenov, která je přílohou této smlouvy.
5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ………. do ………… s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Ve Velkém Šenově dne :

........................................................
za objednatele

....................................................
za zhotovitele

Smlouva
o zneškodňování směsného komunálního odpadu na základě ustanovení zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a na základě obecně závazné
vyhlášky města Velký Šenov č. 3/2001 o místním systému sběru, svozu, třídění, využívání a
zneškodňování komunálního odpadu.

Objednatel:
IČO:

Ivana Doubková
69915440

zastoupený:

Ivana Doubková

DIČ:

------------

na straně jedné
Zhotovitel: Město Velký Šenov, Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
IČO: 00261734
zastoupený: Ing. Šárka Kopáčková, starostka města
na straně druhé se dohodly na těchto podmínkách smlouvy:
1. Zhotovitel se zavazuje dodat
objednatele a to takto:

odpadové nádoby v počtu a objemu dle požadavku

ks popelnic vyvážených 1 x týdně
ks popelnic vyvážených 1 x za 14 dní
2. Cena odpadových nádob číní:
a) 110 l, 120 l za svoz 1 x týdně - 1.292,- Kč/ks
b) 110 l, 120 l za svoz 1 x 14 dní - 720,- Kč/ks
3. Objednatel se zavazuje zaplatit částku 720,-Kč za odpadové nádoby a to ve dvou
pololetních splátkách hotově do pokladny MěÚ ve Velkém Šenově v těchto termínech:
1. splátka
do 28. února 2002
2. splátka
do 31. srpna 2002,
nebo jednorázově v termínu do 31.3.2002.
4. Objednatel se zavazuje, že bude s odpady nakládat v souladu s ustanoveními obecně
závazné vyhlášky č. 3/2001 města Velký Šenov, která je přílohou této smlouvy.
5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ………. do ………… s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Ve Velkém Šenově dne :

........................................................
za objednatele

....................................................
za zhotovitele

Seznam popelnic pro podnikatele
Firma (objednatel)

adrrea

nádoby

frekvence vývozu

Veseko a.s.

č.p. 499

3 ks 110 l

1 x 14 dní

