
Obec Stredokluky

Obecne závazná vyhláška c. 2/2006.,

o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení,
využívání a odstranování komunálních odpadu

Zastupitelstvo obce Stredokluky se na svém zasedání dne 27. I 1.2006 usneslo vydat na
základe § 14 odst. 2 zákona C. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení zákona
C. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písmo d) zákona C. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zrízení), ve znení zákona c. 3 13/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písmo i) zákona C. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zrízení), tuto obecne závaznou vyhlášku:

CI. I

Úvodní ustanovení

Obec Stredokluky touto obecne závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních
odpadu (dále jen "poplatek"). I)

CI. 2

Ohlašovací povinnost

CI) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30
dnu ode dne, kdy tato skutecnost nastala.

(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, príjmení, rok narození
a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je
urcena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba,
uvede rovnež císlo popisné nebo evidencní této stavby; pokud stavba není takto oznacena,
uvede parcel ní císlo pozemku, na nemž je stavba umístena.

CI. 3

Sazba poplatku

CI) Sazba poplatku ciní 500 ,- Kc a tvorí ji:

a) cástka (až 250Kc) za poplatníka a kalendární rok, a
b) cástka (až 250Kc) stanovená na základe skutecných nákladu obce predchozího roku

na sber a svoz netrídeného komunálního odpadu za poplatníka a kalendární rok.

(2) Rozúctování nákladu predchozího roku za sber a svoz netrídeného komunálního
odpadu za osobu je obsaženo v príloze této obecne závazné vyhlášky.

I) § 10b zákona C. 565/1990 Sb., o mistních poplatcfch, ve znení pozdejších pfedpisu.



CI. 4

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31.1. bežného roku.

CI. 5

Osvobození a Úlevy

(I) Od poplatku se osvobozují:

a) osoby ve výkonu trestu
b) osoby které se prokazatelne nezdržují v míste trvalého bydlište

CI. 6

Zrušuj ící ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška c.2/2004 za provoz systému shromaždování,
sberu, pr'epravy , trídení, využívání a odstrai1ování komunálních odpadlI.

CI. 7
Úcinnost

Tato obecne závazná vyhláška obce nabývá Úcinnosti dnem 1.1.2007 ..
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