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ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecně záv azná vyh !áška
obce Chorušice č. 2t2o21
o místnímpoplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo.ob.9e. ChoruŠice schvaluje a vydává dne 21 .10,2021usnesením dle bodu 4. programu
jzastupitelstva obce č 32 v souladu-s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.
h) zákona
1asedánÍ
§
§
§

128!?009 Sb., o obcích (obecní zřlzenl), ve znění pbzdějšíóřpredpisů, a s ust. § t+ zátona e.
565/Í990 Sb., o mÍstních Poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaŽnou vyhlášku o
místnímpoplatku za obecní systém odpadového hospodáiství:'
ě:.

1)

2)

'U*'"O"i,lÍanovení
Obec ChoruŠice zavádí místnípoplatek
za obecní systém odpadového hospodářství1 (dále jen
,,poplatek")

správcem poplatku za komunální odpad je obecní úřad chorušice2.
3) Poplatníkem poplatku3jei
,,

-

tyzická osoba přihlášená v obciChorušice,

vlastník nemovitévěci zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není PřihláŠena žádná tyzická osoba a která je umístěna na územíobce Chorušice.

čl.z

Ohlašovacípovinnost
1)

PoPlatník je povinen správci poplatku ohlásit4 vznik poplatkové povinnosti do 30ti dnů ode dne
ÚČinnosti této obecně závazné vyhlášky nebo do 30ti'dnů ode dne, kdy se stal poplatníkem
poplatku.

2)

rámci ohlaŠovacípovinnosti
!PoPlatník,
který je vlastníkem

poplatník uvede údaje podle zákona

o

místníchpoplatcíchs.

nemovité věci na územíobce zahrnující byt, rodinny dbm nebo

stavbu Pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná tyzická Ósoba, uúede rovněž
identifikaČní Údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
podle katastru nemovitostís.

3)

PoPlatník je Povinen^ správci poplatku ohlásit ridaje rozhodné pro osvobození od poplatku

nejPozději do 15ti dnŮ od skutečnosti zakládajicí náiok na osvobození. V případě, ze po§tatnlx
nesPlní Povinnost ohlásit údaje rozhodné pro osvobození od poplatku v tecnto lhůtách, nárok na
osvobození zanikáo.

4)

PoPlatník je povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených skuteěnostech, a to do
1Stidnů ode dne, kdy změna nastala,

5)

Povinnosti Podle odstavcŮ

l

1) až 4) se

vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku osvobozeni.

§ 10d odst 1) 9|sm. {) {!qll e. 565/199O Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů
15 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějsicň pteoillsů '
zákona č, 565/199o Sb., o místních poptatiicň, ve znénípozdějšlcn pÍeo|idu
§ 10e
,l4a zákona
4
ě. 565/199o Sb,, o místních ioitatcicn, ve znění
§
iozoejslcn breobisu
5
§ 14a odst. ?) pl:' c)_z{k9laó SOSltSgd S'O,, o mtótnicn popiatcícÉ ve znenipozoeiších předpisů
o
14a
odst.
zákona
6)
č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějšíón pre-apiso'
§

'3 §

6)

OhlaŠovacípovinnost se nevztahuje na ridaje zveřejněné pro tyto rlčely správcem poplatku na
úřední desce7.

ěl. g
Sazba poplatku
1)

Sazba poplatku čini za kalendářní rok pro:

A.
B.

fyzickou osobu přihlášenou8 v obci
1 200,_Kč
vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná tyzická
osoba a která je umístěna na územíobce
í 200,-Kč.
2) spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreacijsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně9.

é1.1
Osvobození od poplatku

Od Poplatku jsou nad rámec ust, § 10g zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění
PozdějŠÍchpředpisŮ,.osvobozeni poplatníci, kteří jsou přihlášeni na územíobce Óhorušice (včetně
osob hláŠených na ohlašovně - na Obecním úřadě Chorušice), avšak na územíobce ChoruŠice se
Prokazatelně dlouhodobě (více jak dvanáct t12l po sobě jdoucích měsícův kalendářním roce)
nezdžuji.

1)
2)

čl. s
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný bez vyměřenívždy do 30.6. každéhokalendářního roku,

Vznikne-li poplatková povinnost během roku po termínu splatnosti uvedeném v odst. 1) tohoto
článku, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

čl. e
Učinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá rjčinnostidnem 1 .1.2022.

7
František Franc
místostarosta

vyvěšeno na úřednídesce obl| Chorušice dne: 9,
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

!!, ZC4

Sejmuto:
7
8

§ 14a odst. 5) zákona ě. 5Ť/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 16czákona č. 565/199O Sb., o místních poplatcíóh,'ve znění pozdějšíbnprápisir
Za přihlášení fuzické osoby se pro účelytéto obecně závazné považúje:
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,
b) ohláŠenímísta Pobytu podle zákona o pobytu cizinců na rjzemí Českérepubliky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné
ochraně cizinců, jde-li o cizince,

1.kterému byl povolen trvalý pobyt,
který na lizemí Českéreiubliký pobývá přechodně po dobu delšínež 3 měsíce,
3.který je Žadatelem o udělení mezinárodní ,ochrany nebo osobou strpěnou na územípodle zákona o azylu anebo
Žadatelem o poskytnutí dočasnéochrany podle zákona o dočasnéochraně cizinců, nebo
4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícíhodočasnéochrany cizinců.
§ 1 0p zákona č. 565/1 99o Sb., o místních poplatcích, ve znění pozoejšícn předpisů

!

9

