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ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecně záv azná vyhláška
obce Želiry
č.212020

zaproroz systému shromažďovánín sběrun přepravyn třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku

Zastupitelstvo obce Želízy schvaluje avydává ďne 28.2.2020 v souladu s ust. § 10 písm. d), §
35 a § 84 odst. 2) písm. h) ztíkona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňízení),ve znéní
pozdějších předpisů, a s ust. § 14 zákona é. 56511990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecné závaznou vyhlášku o místním poplatku za ptoyoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vylůivání a odstraňování komunálních odpadů:

Cl. 1
zálďadní ustanovení
1)

Obec Želízy zavádi místní poplatek za ptovoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadůl (dále jen ,,poplatek za komunální
odpad").

2) Správcem poplatku za komunální odpad je Obecní tňadŽelízyz.

čtz

Ohlašovací povinnost
1)

2)

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit3 vznik, změnu nebo zánik poplatkové
povinnosti do 15ti dnů ode dne, kdy tato skuteěnost nastala.

V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle záů<ona o místních
poplatcícha. Poplatník, kteý je vlastníkem stavby, která je určena k individuální rekreaci,
nebo rodinného domu na tlzemí obce, ve kterlých není přihlášená žádná ýzícká osoba,
uvede rovněž číslopopisné nebo evidenčnístavby určenék individuální rekreaci nebo
rodinného domu; pokud stavba nebo dům není takto omačen, uvede parcelní číslo

pozemku, na němž je stavba či dům umístěn. Poplatník, který je vlastníkem bytu na území
obce, v némžnení přihlášená žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslopopisné nebo
evidenění stavby (domu), ve které se byt nachéaí,a ěíslo bytu, popřípadě popis umístění
bytu ve stavbě (domu), pokud nejsou byty očíslovany; pokud stavba (dům) není takto
oznaěena, uvede parcelní číslopozemku, na němž je stavba (dům) umístěna.

3) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit údaje roáodné pro osvobození od poplatku

za komunální odpad nejpozději do splatnosti uvedeného poplatku, nebo do 15 dnů od
skuteěnosti zakladqícínarok na osvobození, pokud tato skutečnost nastala po splatnosti
uvedeného poplatku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaje roáodné pro

1

2
3

§ 1 0b zákona é. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve zrění pozdějších předpisů
§ 1 5 odst. 1) zákona č. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ l4a zákona é, 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve ztění pozdějších předpisů

osvobození od poplatku za komunální odpad v těchto lhůtách, nárok na osvobození
zanikáa.

4)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.

5) Za fyzické osoby tvořícídomácnost můžepoplatek za komunální odpad platit jedna
osoba. Za fyzíckéosoby žýícív rodinném nebo bytovém domě můžepoplatek za
komunální odpad platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za komunální
odpad za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznátmitjméno, popřípadě
jména, příjmení a datanarození osobo za které poplatek platí.5

6) Povinnosti podle odstavců I)

ďž 5) se vztahují

komunální odpad osvobozeni.

7)

i na poplatníky, kteří jsou od poplatku za

Ohlašovací povinnost se neváahuje na údaje zveřejněné pro tyto účelysprávcem poplatku
na uřední desce6.

čt. s

Sazba poplatku za komunální odpad

1) Sazbapoplatku

A.
B.

za komunální odpad ěínízakalendářní rok pro:

ffzickou osobu přihlášenou7 v obci
Szickou osobou, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný

dům nacháaející se na územíobce, ve kterých není
přihlášená žádnáýzická osoba

Poplatek je tvořen:

a)
b)

ěástkou stanovenou ve smyslu ust.
místníchpoplatcích ve qiši 0,-Kě
částkou stanovenou ve smyslu ust.
místníchpoplatcích ve výši 450,-Kě.

§

450,-Kč

450,-Kč.

10b odst. 5) písm. a) zákona o

§ 10b

odst. 5) písm. b) zákona o

2) Rozuětovtíní skuteěných nakladů obce předchozího roku na sběr a svoz

netříděného
komunálního odpadu na osobu je stanoveno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

č1.1
Osvobození od poplatku za komunální odpad
Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci:
a) ve vazbéo a to po dobu trvanívazby
b) ve qýkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu v}konu tohoto trestu
jsou přihlášeni na územíobce Želízy, avšak nezdrh4í se na územíobce
c) kteří
l,,
Zelízy, ato za podmínky, že prokéňi platbu za komrrnální odpad v obci, na
4

§ 14a odst. 6) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 10b odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb,, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
6
§ t4a odst. 5) zákona č. 565/1990 Sb.. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
7
§ 16c zákona é.56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Za přihlášení fyzické osoby se pro účelytéto obecně závazné považuje:
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatei,
b) ohlášení místa pobyfu podle zákona o pobytu cizinců na území Českérepubliky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné
ochraně cizinců, jde-li o cizince,
l.kterému byl povolen trvalý pobyt,
2.ktery na územíCeské republiky pobývá přechodně po dobu delšínež 3 měsíce,
3.ktery je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na ,územi podle zákona o azylu anebo
žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochra:rě cizinců, nebo
4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajicíhodočasné ochrany cizinců.
5

jejímžiaemíse v daném roce zdržuji.

čt. s

§platnost poplatku za komunální odpad

1) Poplatek za komrrnální odpad je splatný vždy nejpozději do 30.9,každéhoroku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30.9., je poplatek za komunální odpad
splatný nejpozději do 30ti dnů od vzriku poplatkové povinnosti.

čle

přechodná ustanovení
1)

Splnění ohlašovacípovinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti před účinnostítéto obecně

závanÉ vyhlášky podle dosavadních právních předpisů obce, se považuje za splnění
ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti podle této obecně závazné
vyhlášky.

ní související,vzniklou přede dnem
nabytí účirurostitéto obecně závazné vyhlášky, se použijíobecně závazné vyhlášky

2) Pro poplatkovou povinnost a práva a povinnosti s
uvedené v ust. Čt. Z teto obecně závaznévyhlášky.

za komunální odpad na rok 2020 útazenépodle obecně závaxÉ vyhlášky
uvedené vust. Čt. teto obecně závazné vyhlášky se považujíza íútradupoplatku za
komunální odpad podle této obecně závanÉ vyhlášky.

3) Poplatky

l

čll

zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Želízy ě. Il20I3 o místrrímpoplatku za ptovoz
systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívanía odstrariování komunálních
odpadů, ze dne 15.10.2013.

čt. g
Účinnost
Tato obecně závaznávyhláška nabýváúčinnosti patnáctym dnem po dni jejího vyhlášení.

#fu

Mgr. Zdpněk Vošlajer
místostárosta obce

Jana Brandelová

místostarosta obce

vyvěšeno na úřednídesce obú želízy,./,3,J..*z,
u
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.
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Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky obce Žellzy č,2t2020 o místnímpoplatku za proyoz systému
shromaŽďování, sběru, přepravyn třídění, využívánía odstraňování komunálních
odpadů

Roáčtovánískuteěných nakladů obce za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu:

Náklady obce Že\ízy zarok2}l9 naodpadové hospodářství obce (náklady spojené s likvidací
veškeréhokomunálního odpadu a dalšíhoodpadu vznikajícíhonaizemí obce):
658 324,_Kě

Náklady obce Že|ízy za rck 20t9 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
vznikajícíhona územíobce:

Poěet poplatníkůpoplatku za komunální odpad:
1. fyzické osoby přihlášené v obci k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel
fyzické osoby - cizinci, kte4ým byl podle zákona o pobytu cizinců naúzemi
Českérepubliky, zéú<onao azylunebo zákona o doěasné ochraně cizinců
povolen trvalý pobyt, nebo které naúzemíČeské
republiky pobývají přechodně
po dobu delšínež 3 měsíce, nebo které jsou žadateli o udělení mezinárodní
ochrany nebo osobami strpěnými naúzemi podle zrákona o azylu anebo žadatlli
o poskytnutí doěasné ochrany podle zrákona o doěasné ochraně cizinců, nebo kterlým
byla udělena mezinárodní ochrana nebo cizinci poživajicí dočasnéochrany cizinců
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu urěenou k individuální rekreaci, by
nebo rodinný dům, ve kteých není přihlášenážádnáfyzická osoba
(uveden poěet těchto staveb, bytů a domů)

2.

352 497,-Kě

501

3.

celkem

I02
611

Náklady obce Želizy zarck2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
(poplatníka) ěiní: 57 7,-Kě.

Z

této částky je stanovena část poplatku za komunální odpad dle ust. Č1. 3 odst. 1) písm. b)

obecně závazné vyhlášky ve qfši 450,-Kě.

