Obecně závazná vyhláška č.1/2001 obce Radíkovice o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Obecní zastupitelstvo Radíkovic vydává dne 14.12.2001 podle ustanovení §15 zákona
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1 Základní ustanovení
Správu poplatku vykonává obecní úřad v Radíkovicích (dále jen správce poplatku) a v řízení
ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb.

Čl. 2 Poplatník
Poplatek platí
a)fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům jeho vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3 Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) je stanovena podle ustanovení § 10b
odstavec 3 písm. a) zákona o místních poplatcích a činí 280,- Kč za kalendářní rok.
Je-li poplatníkem fyzická osoba, která v kalendářním roce, za který se poplatek odvádí,
nedovrší 18 let nebo dovrší alespoň 65 let, snižuje se sazba poplatku na 50%.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastníka stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl.4 Splatnost poplatku
Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:
a) najednou, nejpozději do 25.února příslušného kalendářního roku
b) činí-li celková poplatková povinnost společného zástupce domácnosti, vlastníka nebo
správce domu více jak 1000,- Kč, je možno poplatek platit ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 25. února a do 25. srpna příslušného kalendářního roku
Čl.5 Placení poplatku
1. Poplatek může za poplatníka uhradit:
a) společný zástupce domácnosti
b) vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu popřípadě jiné nemovitosti, ve které
jsou fyzické osoby s trvalým pobytem
2. Poplatek bude uhrazen hotově v pokladně obecního úřadu v úřední den.

Čl.6 Společná a závěrečná ustanovení
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.
2. Nesplní-li poplatník svou poplatkovou nebo oznamovací povinnost podle této obecně
závazné vyhlášky, lze dlužné částky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
tato povinnost vznikla.
3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastníka stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
4. Sběrné nádoby - popelnice 110 l jsou vlastnictvím občana. Obec neposkytuje finanční
prostředky pro jejich nákup ani údržbu.
Čl.7 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2002

Stanislav Košťál - starosta obce
Ing.Zdeněk Hepner - místostarosta obce

