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OBEC Lukov
obecně závazná vyh|áškaě,.312016,
o místnímpop|atkuza provozsystémushromažd,ování,
sběru, pňepravy,
tÍídění,
využivání
a odstraĎováníkomuná|ních
odpad

Zastupitelstvoobce Lukov se na svémzasedánídne 14. 12.2016 usnesenímč' 148t2o16
usneslo vydat na zák|adě s 14 odst. 2 zákona č' 565/1990Sb., o místníchpoplatcích,ve
z n ě n íp o z d ě j š í cphr e d p i s u a, v s o u | a d uS s 1 0 p í s m d ) a s 8 4 o d s t . 2 p í s m ' h ) z á k o n a č .
128l200a Sb., o obcích (obecní zŤízení),
Ve znění pozdějšíchpredpis , tuto obecně
závaznou vyh|ášku(dá|ejen ,,vyhláška..):

Č l .t
Úvodní ustanovení
obec Lukov touto vyh|áškou zavádí místní pop|atek za provoz systému
shromaŽd'ování,
sběru, prepravy,trídění,vyuŽívání
a odstranování
komuná|ních
jen
(dále
odpad
jehovybírání.
a upravují
se podrobnosti
,,poplatek..)
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníurad.1
(1)

Čl.z
PopIatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromaŽd'ování,sběru, prepravy, trídění
, vyuŽívání
a odstranování
komunálních
platí2:
odpadťr
a)

tyzická osoba,
1' která má v obci trva|fpobyt,
2' které by| podle zákona upravujícíhopobyt cizincťl na Území České
republikypovo|entrva|f pobyt nebo prechodnf pobyt na dobu delšíneŽ
90 dnťr,
3' která pod|e zákona upravujícího
pobyt cizincŮrna uzemíČeskérepub|iky
pobfvá na uzemíČeskérepublikyprechodněpo dobu delší3 měsícťt,
4. kteréby|a udělena mezinárodníochrana podle zákona upravujícího
azy|
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnouochranu
cizincu,

b) fyzickáosoba, kterámá ve v|astnictví
stavbuurčenouk individuá|ní
rekreaci'byt
nebo rodinnf d m, ve kterychneníhlášenak pobytu Žádná fyzická osoba, a to
poplatkuza jednu fyzickouosobu; má-|ike stavbě určené
ve vfši odpovídající
k individuá|ní
rekreaci,bytu nebo rodinnémudomu vlastnicképrávo více osob,
jsou povinnyp|atitpop|atekspolečněa nerozdí|ně'
(2)

Za fyzickéosoby tvorícídomácnostmťrŽepop|atekp|atitjedna osoba' Za fyzickéosoby
Žijícív rodinnémnebo bytovémdomě muŽe poplatek p|atitv|astníknebo správce.
osoby, kterép|atípop|atekza více fyzicki/chosob, jsou povinny obecnímuuradu

.
ve zněni pozdějšíchpredpis (dá|ejen ,,zákon
s 14 odst. 3 zákona č. 565/,199oSb., o místníchpop|atcích,
pop|atcích,.)
o místních
2 10b odst. 1 zákona o místních
poplatcích
s

oznámit jméno,poprípadějména,príjmení
a data narozeníosob, za kterépop|atek
platí.

ČI.
s
ohlašovací povinnost
(1)

Pop|atníkje povinen oh|ásit správci pop|atku vznik své poplatkovépovinnosti
nejpozdějido 15 dnťr3
ode dne, kdy mu povinnostp|atittentopop|atekvznik|a,prípadně
doIoŽit existenci skutečnostízakládajícíchnárok na osvobození nebo uIevu od
poplatku.

(2) Pop|atníkd|e č|.2 odst. 1 tétovyh|áškyje povinen oh|ásitsprávci poplatkujméno,
jména,a príjmení,
poprípadě
místopobytu,poprípaděda|šíadresy pro doručování.

(3) Poplatníkd|e c|' 2 odst. 1 písm.b) vyh|áškyje povinenohlásit takéevidenční
nebo
popisnéčíslostavby určenék individuá|ní
rekreaci nebo rodinnéhodomu; není-|i
stavba nebo d m označen evidenčnímnebo popisnfm čís|em,uvede pop|atník
parce|níčís|opozemku,na kterémje tato stavbaumístěna.V prípaděbytuje pop|atník
povinenoh|ásitorientační
nebo popisnéčís|ostavby,ve kterése byt nachází,a číslo
bytu,poprípaděpopis umístění
v budově,pokudnejsoubytyočís|ovány'
Není.|istavba,
ve kterése byt nachází,označenaorientačním
nebo popisnfmčís|em,
uvede pop|atník
parce|níčís|o
pozemku,na kterémje umístěnastavbas bytem.
(4)

jsou poplatnícipovinnioh|ásitsprávci pop|atku
Stejnym zpťrsobema Ve stejné|hť]tě
zánik své pop|atkovépovinnostiv d s|edku změny pobytu nebo v dťrsledkuzměny
vlastnictví
ke stavbě určené
k individuální
rekreaci,bytunebo rodinnému
domu.

(5)

PopIatník,kterf nemá síd|onebo byd|ištěna uzemíčlenského
státu Evropskéunie,
jinéhosm|uvního
prostoru
státu Dohody o Evropskémhospodárském
nebo Švlcarské
konfederace,uvede takéadresu svéhozmocněnce V tuzemsku pro doručování'a

(6)

je pop|atník
Dojde-like změně udaj uvedenfchv ohlášení,
nebo p|átcepovinentuto
,l5
změnu oznámitdo
dnťrode dne, kdy nastala.s

Č l+
.
Sazba poplatku
(1)

Sazba pop|atkučiní500,-Kča je tvorena:
a)

z částky250,- Kčza ka|endárnírok a

b)

z částky 250,. Kč za ka|endárnírok. Tato částka je stanovena na základě
skutečnychnákladu obce predchozíhoka|endárníhoroku na sběr a svoz
netríděného
komuná|ního
odpaduza pop|atníka
rok.
a ka|endární

(2) Rozučtování
nákladu obce predchozíhoka|endárního
skutečn1ich
roku na sběr a svoz

netríděného
komunálníhoodpadu za osobu a ka|endárnírok je obsaŽenov pĚí|oze,
kterátvorínedí|nou
součásttétovyh|ášky.

(3) V prípadě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictvístavby určené
k individuá|ní
rekreaci,bytu nebo rodinnéhodomu v pruběhu kalendárníhoroku Se

a 14a odst.2 zákona o místních
pop|atcích
$
5 ,14aodst. 3 zákona o mistníchpop|atcích
$

poplatekp|atív poměrnévfši, která odpovídápočtuka|endárních
pobytunebo
měsícťr
vlastnictvív prís|ušném
kalendárnímroce Dojde-|ike změně v prťrběhu
kalendárního
měsíce,je pro stanovenípočtuměsícťr
rozhodnfstav k pos|ednímu
dni tohotoměsíce.6

Čt.
s
Splatnost poplatku
(1)

Poplatekje sp|atnyjednorázověa to nejpozdějido 31. 3 prís|ušného
ka|endárního
roku
nebo Ve dvou stejnyichsp|átkách, vždy nejpozději do 31.3 a do 3o.9 prís|ušného
ka|endárního
roku.

(2) Vznikne-lipoplatkovápovinnostpo datu splatnostiuvedenémv odst. 1, je pop|atek

splatnf nejpozdějido 15. dne měsíce,kterf nás|edujepo měsíci,ve kterémpop|atková
povinnostvznikla,nejpozdějivšakdo konce príslušného
kalendárního
roku.

Čt.
s
osvobozenía u|evy
(1)

od pop|atkuse osvobozují:
a) osoby, dlouhodobě (dé|eneŽ 10 měsícu) pobyivající
v zahraničí,na Území ČR
mimo obec Lukov, dlouhodobě(déle neŽ 10 měsícťr)
v |éčebně,
V nápravném
zaŤízení
nebo v Domově pro senioryLukov
b) u vícečetnfchrodin čtvrté
akaŽdédalšídítěmladší18ti|et
c) děti do 15 |ettěŽce zdravotněpostiŽené
d) u majitelerekreačního
objektupop|atekza tentorekreační
objekt,je-li pop|atníkem
osoba hlášenav obci k trva|émupobytu na jiné adrese se vznikem pop|atkové
povinnosti
e) děti do 3 let věku, pričemŽp|atí,že dosáhne-|idítě stanovenéhověku 3 let
v pr běhu ka|endárního
roku,poplatekSe za tentorok nehradí
fyzická osoba s uredníadresou K L čkám350. 763 17 Lukov
0
g) drŽiteléprťrkazu
ZTP|P

(2) Vznik nároku na osvobozeníod p|acenípoplatkuje poplatníkpovinensprávci poplatku
oznámit ve |hŮtědo 30 dn ode dne, kdy nasta|askutečnostzak|ádající
nárok na
osvobození.Stejnym zpťrsobema Ve stejné|hťltě
je poplatníkpovinen oznámit zánik
nároku na osvobození.

(3)

Ú|eva se poskytujetakto.
a) u|eva ve vyši 20 KÓ bude poskytnutapop|atníkovi,
kter1iuhradívfši pop|atkuza
celf rok jednorázovědo 31' bŤeznapríslušného
roku,
b) Ú|evave vfši 100 Kčbude poskytnutapop|atníkovi
pod|eč|'2 odst. 1 písm'b) této
vyhlášky,ktery uhradíce|kovouv!ši poplatkuza ce|yrok jednorázovědo 31. 3.
príslušného
roku,
c) uleva ve v!ši 50 oÁ poplatku uvedenéhov cl. 4., odst 1 ná|ežíosobě s trva|fm
pobytemv obci Lukov, která dlouhodobě(déleneŽ 6 měsícťr)
poblvá za učelem
studia,zaměstnáníapod.v jinéobci.

(4)

6

VfŠe uvedenéulevy a osvobozeníje nutnédo|oŽitnapríkladčestnfmprohlášením,
potvrzenímo p|atběv místěpobytu,kopii platnénájemnísmlouvy(v níŽje vfslovně

poplatcích
s 10b odst.5 zákona o místních

uvedena p|atba za svoz odpadu), potvrzenío pobytu či studiu nebo |ékarské
potvrzení.

ct.t
Nav1išenípoplatku
(1)

Nebudou-|ipop|atkyzap|acenypop|atníkem
včas nebo ve správnév!ši, vyměrímu
obecníurad poplatekplatebním
vfměrem nebo hromadnfmpredpisnyÍm
seznamem'7

(2) Včas nezap|acenénebo neodvedenépop|atkynebo částtěchto pop|atkťr
mťrŽeobecní
uradzvfšitaž na trojnásobek;
totozv1išeníje
prís|ušenstvím
pop|atku.8
Č l .g

odpovědnost za zap|acenípop|atku
( 1 ) Vznikne-|inedoplatekna pop|atkupoplatníkovi,
ktery je ke dni splatnostineztetil!a
nenaby|p|nésvéprávnosti
nebo kteryje ke dni sp|atnostiomezenve svéprávnosti
a by|
mu jmenován opatrovníkspravující
jeho jmění,pťechází
poplatkovápovinnosttohoto
pop|atníkana zákonnéhozástupce nebo tohoto opatrovníka;zákonn! zástupce nebo
opatrovník
má stejnéprocesnípostavení
jako pop|atník.

(2) V prípaděpodle odstavce 1 vyměríobecníurad poplatekzákonnémuzástupci nebo
opatrovníkovipop|atn
íka.

(3) Je-|i zákonnyich zástupcťrnebo opatrovníkuvíce, jsou povinni pInit poplatkovou
povinnostspolečněa nerozdílně.

Č l .g

Zrušovacíustanovení
( 1 ) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Lukov o místnímpop|atkuza provoz
systému shromaŽd'ování,sběru prepravy, tríděn
í, vyuŽívání a odstranování
komuná|ních
odpaduc, 112015,
která nabylaučinnosti
dne 1' 1' 2016.

(2) Pop|atkovépovinnostivzníklépred nabytímučinnosttétovyhláškyse posuzujípodle
dosavadníchprávníchpredpisťr.

Č l .t o
Účinnost
zalmu.

Tato vyhláškanabyiváučinnostidne 1. ledna 2017 z dťrvoduna|éhavého
obecného

MichalTeplf
místostarosta

JiňíJangot
starosta

7 11 odst. 1 zákona o místních
poplatcích
s
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Vyvěšenona urednídesce dne:
Sejmutoz urednídeskydne:
PŤíloha
č. l k obecnězávaznévr'hlášceobce Lukor č.3120|6

Rozričtovánínák|adri na sběr a svoz netňíděného
komunálního odpadu na osobu a rok
2016.
Rozučtování
nákladridle čl.4 odst. 1 podle skutečnosti
zarok2016:
Celkovénáklady zanetŤiděnyodpad v roce 2016
Početosob s trvalympobytem nauzemík 31. 12.2016
Početstaveburčenychnebo slouŽícíchk individuálnírekreaci

934.I79,Kč
1 7 8 6l i d í
165objekt

PŤepočtennáklad za netŤíděny
odpad V roce 2016

179,,.Kč

