Obecně závazná vyhláška č.1/2006
Obecně závazná vyhláška č.1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Staré Jesenčany na svém zasedání dne 10.5.2006 ve svém usnesení č.5 se usneslo
novelizovat za základě par. 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č.
320/2002 sb. a v souladu s par. 10 písmena d) zákona č. 128/2000 sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 313/2002 sb. a par. 84 odst. 2 písmena i) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
Obec Staré Jesenčany, touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatník).
Čl. 2.
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
2. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník ústně uvede své jméno, přijmení, rok narození a pobyt č.p.
poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je i určena k individuální rekreaci, v nichž
není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční číslo této
stavby, pokud tato stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
Zároveň uvede i počet osob zde pobývajících v rodinném domku.
a) par. 10 sb. zákona 565/1990 sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů .
Čl. 3.
Sazba poplatku
1. V roce 2005 byly náklady na netříděný komunální odpad ve výši 126 609 Kč. V obci žije 240 občanů.
Náklady na jednoho občana byly ve výši 527,55 Kč. Na základě usnesení Obecního zastupitelstva bude sazba
poplatku pro občana 400 Kč za rok.
Jedna popelnice připadá pro čtyři občany.
Čl. 4.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný od 1.2.2006 do 28.2.2006.
Čl. 5.
Zrušující ustanovení
Tato vyhláška zrušuje vyhlášku 1/2005 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 6.
Tato obecně závazná vyhláška obce Staré Jesenčany nabývá účinnosti dnem 10.5.2006
Staré Jesenčany 10.5.2006
Ing. Jindřich Hvížďala
starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.5.2006
Sejmuto z úřední desky dne: 24.5.2006

