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Obecně závazná vvhláška č,.Ll2013,
o místnímpoplatku za provoz systémushromažďováníosběru, přepravyo
třídění'ryužívánía odstraňováníkomunálních odpadú
Zastupitelstvoměsta Benešov nad Ploučnicíse na svémzasedóní dne 30. ].2013 usneslo
vydat na základě $ 14 odst. 2 zákona č. 565/]990 Sb,, o místníchpoplatcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dálejen ,,zákon o místních
poplatcích,,),a v souladu s ustanovením$ I0
písm. d) a $ 84 odst. 2 písm, h) zákona č. l2B/2000 Sb., o obcích (obecnízřízení),ve znění
pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška,,):

cl. 1
Úvodní ustanovení

1 ) Město Benešovnad Ploučnicí(dále jen ,,město..)touto vyhláškou zaváďí místnípoplatek

Za plovoz systémushromažďování,sběru,.přepravy, třídění, vyllŽivání a odstraňování
komunálníchodpadů(dále j en,'poplatek..).1/
2) Rízení o poplatku vykonává Městský úřad Benešov nad Ploučnicí (dále jen ,'správce
poplatku").2/
3 ) Poplatkovým obdobímje obdobíkalendářníhoroku'

ct.2
Poplatník
Popl atníkadefinuje zákon o místníchpoplatcích.3)
^, $ l pism. g) a $ 10b zákonao místníchpoplatcích
. l
5 14 odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
3)
5 l0b odst. 1 a 2 zákonao místníchpoplatcích:,,(1)Poplatek platí:
a) ýzická osoba'
1. která má v obci trvalý pobý,
2. kterébyl podle zákona upravujícíhopobý cizinců naizemí Českérepubliky povolen trvalý pobý
nebo přechodný pobý na dobu delšínež90 dnů,
3. která podle zákona upravujícíhopobý cizinců na inemí Českérepubliky pobývá na územíČeské
republiky přechodně po dobu delší3 měsíců,
4, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícíhodočasnouochranu cizinců'
b) ýzícká osoba' která má ve vlastnictví stavbu určenouk individuální rekreaci' bý nebo rodinný dům' ve
kteých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve lyši odpovídajícípoplatku za jednu
filzickou osobu; má-li ke stavbě určenék individuální rekreaci, byfu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob,jsou povinny platit poplatek společněa nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za ýzické osoby žijící
v rodinnémnebo byovém domě můŽepoplatek platit vlastník nebo správce. osoby' kteréplatí poplatek za
více $,zických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadějména' příjmení a data
narozeníosob, za kterépoplatek platí...

Čt.s

Ohlašovacípovinnost
1) Poplatníkje povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkovépovinnosti do 30 dnůode
se
dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně
vznikem poplatkovépovinnosti ohlašujese tato skutečnostve stejnélhůtě.
2) obsah ohlášeníupravuje zákon o místníchpoplatcích.4/
3) Dojde.li ke změně údajůuvedených v ohlášeníS,,je poplatník povinen tuto změnu
oznétmít
do 15 dnůode dne. kdv nastala.6'

cl.4

Sazba poplatku
1 ) Sazba poplatku pro poplatníkačiní540,- Kč zaka|endáÍnírok a je tvořena:
a) z ěástky 0'. Kč a
b) z ěástky 540'- Kč stanovenéna zák|adě skutečnýchnákladů města předchozího roku
na sběr a SvoZ netříděnéhokomunálního odpadu na osobu.
2) Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu a kalendářní rok je obsaŽenov pŤí|oze,která tvoří nedílnou
součásttétovyhlášky.
1l
V případě změny místa poby.tu ťyzické osoby, změny vlastnictví stavby určenék
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnéhodomu v průběhukalendářního roku se poplatek
platív poměrnévýši,která odpovídápočtukalendářníchměsícůpobyu nebo vlastnictvív
příslušnémroce. Dojde-li ke změně v pruběhu kalendďního měsíce,je pro stanovení
počtuměsícůrozhodný stav k poslednímudni tohoto měsíce.

cl. s

osvobození
od poplatkuse osvobozují:
v kalendářnímroce
a) fyzickéosoby pobývajícídé|enež270 dni po sobě následujících
mimo
území
ČR.

+)

$ 1 4 a o d s t .1 a 2 z á k o n a o m í s t n í c h p o p l a t c í c h : . . ( 1 ) V o h l á š e n í p o p l a t n í k u v e d e :
a) jméno,popřípadějména,a příjmenínebo název nebo obchodníťtrmu,obecný identifikátor' byl-li přidělen'
právnická osoba uvede téŽ
místopobyu nebo sídlo,místopodnikání,popřípadědalšíadresupro doručování;
j
j
jménem
j
poplatkoqých
věcech'
osoby, které sou ejím
oprávněny ednatv
u poskytovatelů platebních sluŽeb, včetněposkýovatelů těchto sluŽeb v zal.raniči,
b) číslavšech svých účtů
užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,v případě' že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činnostípoplatníka nebo plátce,
c) údaje roáodné pro Stanovení ýše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenčnístavby,
není-li taková stavba označena' pak parcelní číslopozemku, na němž je stavba umístěna; číslobýu nebo
popis jeho umístěníve stavbě'jakož i identifikacestavby' ve kterése by nalézá).
(2) Poplatník,ktery nemá sídlo nebo bydliště naízemi členskéhostátu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švycarskékonfederace, uvede kromě údajů
v odst. 1 adresu svéhozmocněnce v tuzemskupro doručování...
. ' Požadovaných
" /včetnězániku poplatkovépovinnosti
o)
$ 14a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích

b) fyzickéosoby pobývajícídéleneŽ 210 dni po sobě následujícíchv kalendářnímroce v
léčebně
dlouhodoběnemocných.

Čt.o

Splatnostpoplatku
1 ) Poplatekje splatnýjednorázově nejpozději do 30.4. příslušného
kalendářníhoroku.
2) Poplatek lze zap|atitrovněž:
a) ve čtyřechstejných splátkách' a to nejpozději do 15. 1., 15. 4., 15. ]. a 15. 10.
příslušného
kalendářníhoroku,
b) ve dvanácti stejných měsíčníchsplátkách, a to nejpozději do 25. dne každého
kalendářního měsíce následujícíhopo příslušnémkalendářním měsíci, za který se
splátka platí.
3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 4. příslušného
kalendářníhoroku, je příslušná ěást poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku
poplatkovépovinnosti (nebo zán1kuo svobození).
Čt,l
odpovědnost za placení poplatku
1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zap|atitpoplatek nez|etl|ý,odpovídajízazaplacení
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společněanerozdí|ně, Zákonný zástupce
má v takovémpřípaděstejnéprocesnípostaveníjako poplatník.
2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonrtý zástupce,vyměří městský úřadpoplatek
jednomu znich.
Čl s
Zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška ě, 4l20I1, o místnímpoplatkr za plovoz systému
shromaŽďování, sběru' přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů,
z e d n e3 0 .3 . 2 0 I L

cl.9

Účinnost
Tatovyhláškanabýváúčinnosti
dnemI.2. 2013
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Příloha k obecně závazné lyhlášce č. |l20t3, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Rozúčtovánískutečnýchnákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděnéhokomunálního
odpadu na osobu:
a) skutečnénáklady roku 2011 na sběr a Svoz netříděnéhokomunálního odpadu činily
2113078'.Kě;
b) početosob (poplatníků):3910
nákladů:2 II3 078'- Kč l39I0 osob : 540,429Kč/osobu.
c) rozúčtování

