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OBEC OBORA
Zastupitetetvo obe® Obora

Obeeně závazná vyhláška obce c. 1130^1,

o- mjstnlin p.Q>piatKv za odlcládánl komynátního oďpidu % nemovité věci
Zastupiteisíw obce Obora se na svém zasedáni tíne 24, 1:1, 2Q21 usneseními &. 33 / 2021

usneslo vydat re záktadě § 14 zák&na č, 565/1990 Sb.. o mMních pQ.piaiícícli, ve znftnf
pozd^šiGti predjMigú (dále |eni „záNon o místotch poplateích"), a v souladu s § 10 plsm. ^
s § 84 oast. 2 pism, h) zákona 6.12aSOO!0 Sb., o.otocfeh (obeenj zffizentl, ve znW |x®dě|steh
předpisů, tuta obecně závaznou yyřiiášku ftíáie jen .„tato vyhláška*):
Čt.1
Úvodní ustanoveni

(1) Otoč Obora touto vyhiáškou zaváái mijstni poplatek za odkiádáni komuRálntho odlpsdu
z iFiemiOvjíÉ véd (déle |®n „poplateSť').

(2) Sprďvcem poptaíku je obeCTii úřad Obora.1

CL2
Pfedlmět popiatku, poptetaík a plátee poplatícu

dí Predmětenii poplstku Je odtíadáni směsného komunálniího odpadu zpdnotíftíé nemovÉÍé
věci zahrnuiiGÍ byt. rodmný áů:m nebo stavbu pro rodinnou Teteeacs. kterás se nachází Ba
Ceemi ofaoe.2

m PopJatniike'm poptaftu je3
a) tyzlcká osofoa. která rná v nemovité věci bydliště, nebo
&} vlastník nem^vjté vea, ve RíerB němé bydiiSté žádná fyzlctoa osoba.

(3) Plátcem pQpla&u je4
a) společenství :^asíntRů jednottk, poRud pro dům: reRfkĚo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních pripaďech.

W Plátce poplatku je povlne:n vybrat paptetofc od poplatníW.
(S) Spototastntel nemovUé věd zahrnujtcí byt, podtnný dvm nsbo stavbui prD rodimou

Frti-read jswí povinni pinit .pciplatlíowu jpovinnost spolecni a nerozáiřně.*

l§ 15-odsi. 1 zál.dW, Q:misfr!ifch ps^ateitíi

? § 1(§ zákona o inNniďi popllstcEcft
?§ 1ÍS zálwia:Q ffiistrtich- poplatcfeh
11110s odsí, 1 záis«» Q mistnreh poplsteich
1 § "l On oďst, 2 záfcona o misijních pci^ateitíi
* § lOp zátoaa o mtstFiitíii poplatcích
l

eis
Po^platlwvé obáGbl

Popl.aítesvýim obctobím poplatku js Raiendárni roN.7
GL4

Ohfsšovaííí povtanost1

(1) Plátee: poplaíku je povjinen podat: spravci popialku ohlášení nejpozd^i do 30 dnů ode
an®, kdy nab^ postaveni pistce poiplatky, Pozbytí posíaveiní pfáíoe ohlási (áátee
poptóku správci po-pSatku ve iiiútě 30 ďnú.
(2) V ohiášeni piátG® poplatku uvede8

a) jffliéno, popiípadé JCTéna, a přtjmeni nebo název, obecný Iderrtšflkát^r. feyl-li pi'ldelea,
místo ipobytu nebo sídlo, stílo:pod:nitoaíeEe„ popřtpadé dsiáí adresu pro áonjSovénl;
právnffiká osoba vvede též; osoí^, tore jsoy j^lini jmenemi opróvněny lednat
v popSattov^ch věcech,

fa) čísla všech svých účtů u posNytovatetů ptetebnlch služeb, vcetné poskytovatBtů
técNo v zahra,níci, užNaných v souvislosti s podnJkgtelskotí filňrtosíf,.
v případě, že pfedmét poplatku souvisí s padnjikatelskou Ělrrnosti ptátee,
c) ctalii ůáal.e rozhodné pro stanoveni poptaíNu. :zejména IdeníĚfltefení ůda|e nemovité
věd 2a:hrnu{jcl iyyt, rodinný ciůmi nebo stavbv pro Fotíinnou rekreaci potíEe katastru
nemovltoBtí.

(3) Pllétee popiatkv, Ittery nemá sídto n@bo Jbydijsté Ra územ i Sienského státy Evropské vnto,

jiného smiuvního stóitu Dohody o Ewopském hospcidáfsikém prostoru nebo Švýcarské
konteáerace. uvede admsu svého zmocnénoe v tuzeffisNui pro diorvsováni8

(4) Dciide-ii 1<,$ tměné útíajů uvecfeniyah v oh Ěá&ení. je pláte® povinen tuto změnu csnámlt do
30 tfnfi Cfde dm, kdy nastato.10

(Q Povinnost ohiásit úďa| podie oásiavc® 2 nebo jeho zmértu se nevztahyje na tícĚaj, Nsrý
správce popistku automaíizovaným způsobem zjistit z rejsfřiků nebo evidend, -do
mM, má zřízen avtomatízovaný přiNup,, Okruh těchto ůd^ů zvefejni správě® po-piatltti
na své úřednf desce."

f^j Neol-Ii plátce, piňí ohiašovací povjnnost poplatoiik..12

<!:.g lOs otisl. 1 záirena-o mfstniA peptetcEcfi
s''§ 14a»tíst. l zátoBa e misSiich poplatci*
8 g Iteodsl. Szďtoi-ia o-irrslstifch poe»latcJ6h
10 § 14a oásí. 4 žákoda a mJstnich ipopJateieh
" g 14a sdsí. 5 zátona o mjstnlch poplatefch

*•' Atesenci plátce je miJRěns sltuaoe, kdy je owtoa popaaliFifta a plates totožná (napF. vias&il(( neníiowSté véa, v niž
neffiá niSeda byáliěW a jsdflá lydlí ij»y«i':!e y posta.wn.i poplalnJlES.
2
•if

ČI. S
Základ poplsrtku13

(1) Zakladiem dilciho- popiaíku je kapadía soustředovacich prestředků pro nemovitou wsc
na oďpaá za kslendáhí městc v litrech pfi padal jci na poplatn.lka.

(2) -Otojsdnanov kapatííou síívstretfmfacích prosífedlíů pro neinowtoy věc ns'teiefidaW
naflopteteiteje
a) podlí otajeartane kapacity sotístfeá^vacich prostřeďka pro: 'Ms nemowtou 'věc' na
haiendéřnt a pQfetu fpickych osob, které v této nemovUé véd raiaji bydllsté na
konci tealendáMho měsice, nebo

b) kapacita soustfeďovacich prosfedků pro tito nemovitDU ves na Ratondsmi měsíc.

v případě, že v nemovité věci nenná byďliětě žádná fyzřlcřcá osoba.
® (áiJiGíhft popiitfcu čin.Í 40 i.
ČI. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku Siní 0,5 Ke za E.

ČI. 7

Ąýpoéat poplsitíku14

(1) Poplatek se vypočte jako sGtveet ciílCich poplatků za jedncíĚÍvfe featendirfij měsíce, na
jejichž: konoĚ

a) měl pGplatni!ÍN v nemovité věcii bydllétě, nebo

&) neměla v nemovité věci bydlistě iádné fyscká osotoa v přřpaďě, že poplistnIS^m p
vlastník této nernovilé véd.

(2): Dflcí poplatek za kalendami měsíc se vypoSe JaNo soucifi zákEadu dHfiihQ ipoplato
2ia©Nroyhlenetao: na celé Iřtry nalhorv a sazby pro tento zaKEad.

ČI.: 8
Splato:o®t poplatku

(13

Fiatce popSato erfvsde vybraný pGplatek správci^ poplatku nejpoaái^i ílo 31.1,
náisteidtllcĚho^ kajendářniho1 ra^v.

13 § I^Qik v® spojtíinr & g l(to oefsí. 2 záhona o mlstnEeh popiatcieh
M § 10m va spqjeni s § 10o wM. 2 zátona o mEstnteh poplstclch
3

el. s
Navýěenl poplatky

(1) Netoudou-ĚÍ popĚatky zaplaoeny popiatníkem Nfias nebo ve správné výši, yyměfí my
sjsrávce poptďtku pcs:piatek pWsfánwm yyměsem na&o hromadným pfedpis.nym
,se2!naffl@ ií, 1-5

W

Nlfibudou-li p&pEaffcy odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši. vyméfi fflo
spráwe poplaíkv pQpáiatek pEatebnim výmére-m !< prime úhradě.1®

(3)

Včas nea'apiacene nebo neotivedené poplatky nebo ěásl těchto poplatkůi muís spáwe
poplatku zvýšit ai na trígnasobek; toto zvýsenilje pnsluSenstvim poplatku siedujíelmjeho
osud.17

či. 10
Odipovětínost :xa .zaplaceni pciplaďku^

(1) Vailkne-EÍ nedoplatek na popiNku poplatnlkQvi, Mery je te dni splatnosti nezi^tiiý
a nwabyE plné sveprevneietf: nebo ktory: |é ke dlnl spíBínosfl omezen ve ©véprávnestí
a feyt mu jmenován opaírowík sprayujÍe.S jeho jménl, prechází poplatková pflvmnost
•tohoto p©plNnll<a na zátonného zástupce ne&s tohoío' opafrQvnrka; .aákonn^ zásttípoe
nebo op-strovnik miá procesní postaveni: Jako popjaín i k.

(2) V případe podle odstavce 1 vyměří spFávce poplrtlku poplatek zátonnému zástupd1 nebo
opatovnEkoyj popíatníka.

(3) Je-EJ zátonnych zástupců nebo opatrovníkec vice, jseu povSnni plnit popiAotřoy
půvinnost spoEeéně a nerQzdlině.

ČI. 11
Spolecniá ysfanoveni

(1) UstainovenÍ o n&movtfé vécl se ipo;ua|J o&dobns i na jednotku, které je1 vymezena podle
zákona o- vlastnictvi bytů, spol v s touto jednoíkQu spqjenýrti patíBem na spoleénych
Sástech domu, a pokud j® s ni spojeno vlasínlcfví lk pozemku, tak Ě spolu s podílem na

tomts pQzemku.19

(2) Na svěrensNý íond, podĚiovy fond nefoo fond obhospodafovany penz|n!Í spo!ecriosti, ds
kterých js vÉo&na nemQvitó věc, se pro účely poplatků za JtomUinaln:É odpad hiedí jako
na vtesín lies této neniQvlté věci,20

ČL 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá úejnin&stí ánem 1,1.2022,
ts g 11 sctsfc 1: zSfeans © misfrtfch E»ptelcich;

w § 11 odst. 2 záfeona o miistnlch poplgtdch
"§11 odSÍ. 3 láhfffía o mlstoitíi- peplaleldi
18 § 12 zStoRa o misínlďt popSateich:
19 § l8q zákona o mlstnish popteteich
§ 10f zákona o niiisinich písplattíteh
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ČI. 12
'"'v.

Uéinnost

Tato vyhláška nabývá úftinnosli dnem 1:,. 1,202.2,
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ZÁffiS

usnesenit zastuipit.elstwai ola<^ Gtosra !$©wt8ného: dne; 24. It. 20211

^:s

^

v saiofllau ObecRffiiO lenta od :t8::i3GI hodin

tfsnesefsí c.33ffi
Zastupftetstvo ob Oteora sehvaiJlujie obecně závainou 'vyhlášku i. 1/2021 fii: raístnlm:
pcplattey m odMádánÍ lí0inn;unálniho od:padu 2 laemotfité věc! s ňctnncistř oA l. i. 2012..
Usnesení e.34/21

Zastypiteistw obca Obora schválné kupní smlotuvu oa odtoupení pozemky p.&. 632/1, k.u.
Obora u KazTiějowa o vyiněre 183 m2 oá yradu pro zastvpování státu ve věcech ma|ethov^ch
c. UZSVNW2290^202i-HMSU za cenv 6.200,- Ke a pQvěfule starostu obce podpisem tétti
kupaistítlouyv.

V Oboře 24.11. 2021
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Ladislav Símandl, ffiistosfcarQsta w.

Josef Kyblfe, starosta v.r.

Zapsata:

Z. Vyhnal Nová Po-ápts v.r,

Ovgřovatfité zápisu:

T Svoboda Poďpis v.r.

J. Sfclenicka Poťip:is: v.r.

Datum zverelnění: 30. li. 2021
Datum sejmutí:
Zápis usnesersrtovl souběžně zvere|-nlěFi na etelťĚr&rtjcké ůfeóm áesce s ďálteovym přístupem.
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