Město Velký Šenov
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Velký Šenov se na svém zasedání dne 14.12.2005 usnesením č. 1101/05
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Velký Šenov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).1)
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý
pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena
k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž
číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo
pozemku, na němž je stavba umístěna.
Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí:
a) pro poplatníka, který má ve městě trvalý pobyt 420,- Kč a tvoří ji:
- částka 170,- za poplatníka a kalendářní rok, a
- částka 250,- stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok
b) pro poplatníka, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
480,- Kč a tvoří ji:
- částka 230,- za poplatníka a kalendářní rok, a
- částka 250,- stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

1)

§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný :
- za první pololetí do 28. února každého roku
- za druhé pololetí do 31. srpna každého roku.
Čl. 5
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují:
a) studenti středních a vysokých škol do věku 26 let a 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 od majitele ubytovacího zařízení,
popřípadě čestným prohlášením,
b) dlouhodobě nemocní, kteří jsou déle než jeden měsíc umístěni ve zdravotnickém zařízení a
doloží tuto skutečnost potvrzením,
c) občané dlouhodobě pobývající v cizině po předložení čestného prohlášení,
d) občané, kteří jsou ve výkonu trestu,
e) občané, kteří prokazatelně bydlí mimo území města a prokáží, že poplatek za odpad platí
v místě, kde bydlí,
f) třetí a každé další nevýdělečně činné dítě do věku 26 let,
g) poplatník, který je vlastníkem stavby na území města, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci
a současně má trvalý pobyt ve Velkém Šenově.
Čl. 6
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 4/2001 o poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyhláška č. 4/2003, kterou
se doplňuje OZV č. 4/2001 a ruší její dodatky č. 1 a č. 2 a vyhláška č. 3/2004, kterou se mění
obecně závazná vyhláška města Velký Šenov č. 4/2001.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.

…………………… ………
Mgr. Marcela Boháčová
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2005
Sejmuto z úřední desky dne: ……………………………

……………………………
Ing. Miloš Růžička
starosta města

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2005
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok

- náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2004 činily
- počet osob

Výpočet:
769.129,- : 2168 = 354,- Kč osoba / rok
(ze zákona může být maximální částka 250,- Kč / osoba / rok)

769.129,- Kč
2.168

