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Obec,Josefov
Obecně závazná vyhláška obce Josefov č. 5l20t1

o místnímpoplatku za proyoz systému shromažd'ování, sběru, přepravyo
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Josefov na svém zasedání dne 26.I.201 1 v usnesení č. 4. schválilo na základě
ustanovení § 14 odst.2zákona č.565i1990 Sb. o místníchpoplatcích,ve zněnípozdějšíchpředpisůa
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. |2812000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou lyhlášku o místnímpoplatku za píovoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, v,vužívánía odstraňování komunálních odpadů (dále jen
,,vyhiáška").

ČHnek I.
Obec Josefov touto vyhiáškou zavádi místnípoplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přeprar.y. třídění, vytlživáni a odstraňování komunáiních odpadů. Spráru poplatku provádí Obecní
Úřad v Josefově a na řizeni o místních poplatcích se vaahuje zákon č. 28012009 Sb. daňový řád,
Vyhláška je závazná pro celý územníobvod obce Josefov - obec Josefov a části Luh nad Svatavou,
Radvanov a Hřebeny.

Čtánek II.
Poplatek platí fyzícká osoba, která má v obci tn alý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví
nemovitost určenou k individuální rekeaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba. Za domácnost mŮže být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za

které PoPlatek

odvádějí,

článek III.
Ohlašovacípovinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti a to do 15
dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povirrrrosti,
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení,

datum narozeni a místo trvalého pobytu nebo doručovací adresu, popisné či evidenčníčíslo

nemovitosti určenék rekreaci, případně číslopozemku na které je tato stavba umístěna.

čHnet< tV.
Sazba poplatku

Poplatek činí500,- Kč ročně za každou fyzickou osobu s trvalýrn pobytem v územnímobvodu

obce Josefov a zakaždou nemovitost sloužícík individuální rekreaci v témžeobvodu.
Poplatek je tvořen:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok - tato částka je stanovena výpočtem ze skutečných nákladů
obce na likvidaci odpadů v předešlém roce. Částka se počítávždy v přepočtu na jednoho obyvatele.
Výpočet pro daný rok je přílohou této r,yhlášky,

Článek VI.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:

t)
b)

nejpozději do 30. června daného roku zakteý se platí
na PÍsemnou Žádost poplatníka podanou do 3b. čórvna daného roku
můžebýt platba rozyržena
do dvou splátek, splatných k 31.8. a 31,12. daného roku.

poplatek zaplatitdo 15 dnů ode
, Vznikne-li PoPlatková povinaost v pruběhu roku je plátce povinen
dne, vzniku PoPlatkové povinnosti a to v poměrné části, za kazdý'započatý
rrrěrí., ve kterém
poplatková povinnost trvá.
.. Pog]ltek se Platí Převodem na ÚČet správce poplatku vedený komerčníbanky v Sokolově, číslo
ÚČtu l l220-391n100, nebo v hotovosti ao pot iaony obecního
úřadu v Josefově, nebo poukázkou
prostřednictvím posky,tovatele platebních služeb.

Článek VII.
Osvobození a úlevy

_ PoPlatku nePodléhajíosoby, heré jsou evidenčně hlášeny k trvalému pobytu na obecním úřadě v
Josefově a v katastráiním území obce se nezdržují.
Osoby do věku 15 let platí poplatek ve výši 350,- Kč za rok.
Clánek VIII.
Naqýšení poplatku

. Nrebude-ii poplatek zap|acen včas nebo ve sprár.rré výši, lyměří mu správce poplatku poplatek
platebním lýměrem,
Včas. nezapiacený nebo částečnězaplacený poplatek může
obecní úřad zv.ýšit až na trojnásobek.
*
Toto zúšeníje příslušenstvím poplatk-u.
Clánek IX.
Účinnost
Tato obecně záv azná v_vhláška nabyx á
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Příloha č.1 k obecně závaz.né vyhlášce obce Josefov
č.
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o místnímpoplatku za provoz systému

shrom ažd'ování,sběru, přepravy, tříd8n í, využívání
a odstraňování komtrnálních odpadů

Výpočet nákladů
i\áklady za odpad r.2010

-

344 obyvatel

238 491,- :344:693,29

Kč

238 4g1,-

Kč

