Obecně závazná vyhláška Obce Horní Vltavice

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
č. 2 / 2005
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128
/2000 Sb.,o obcích , dne 12. 12. 2005 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ( dále jen
„ zákon o odpadech“) tuto obecně závaznou vyhlášku .

Čl. 1
Působnost
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé
bydliště a pro další osoby , které se na území obce zdržují.
Čl.2
Základní pojmy
1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje
s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního
předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je
uveden v příloze č. 1 zákona č. 185/01 Sb. o odpadech.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení,s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných
komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitova.
3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování ,sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
4. Původce odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro
komunální odpad vznikající na území obce , který má původ v činnosti fyzických
osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec.
Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad
odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem

1. Pro nakládání s komunálním odpadem ( tj. jeho shromažďování a třídění ) jsou
občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení :
1.
sběrné nádoby ( popelnice mimořádně plastové pytle firmy, která provádí
odvoz odpadu se souhlasem OÚ ) slouží k ukládání zbytkového odpadu
po vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností
kuchyňské odpady),
2.
kovové kontejnery ( sklo, plasty – PET láhve) stanoviště viz. příloha č.2
této vyhlášky,
3.
mobilní kontejner na velkoobjemový odpad, který slouží k ukládání
velkoobjemového odpadu z domácností např. tkaniny, staré oděvy,
matrace, starý nábytek, ( stanoviště a doba viz. příloha č. 3 této
vyhlášky), železný šrot je možné odložit na místě stanoveném přílohou č.
4,
4.
nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu např. olověné
akumulátory , výbojky, pneu, zářivky, lednice, TV přijímače, oleje, tuky,
obalový materiál znečištěný, staré nátěrové hmoty, ( stanoviště a doba
přistavení sběrného vozu viz. příloha č. 5 této vyhlášky).
5.
Do nádob a zařízení uvedených pod písmeny a , b, c, nepatří a je
zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu
uvedený pod písmenem d). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze
ukládat inertní materiál ( tj. odpad získaný z demolic a staveb
př. zemina ).
2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad
komunální ( právnické a fyzické osoby podnikající ) mohou využít systém sběru,
třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou
na základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která
je zmocněna obcí.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládat do velkoobjemových kontejnerů
oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby ( občana ), právnické
nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku Vimperk. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními
prostředky, popřípadě jiným způsobem. Skrývkový ( výkopový ) materiál při stavební
činnosti ( drny, zemina, kamenivo ) mohou výše uvedené fyzické a právnické osoby
ukládat na místě určeném obecním úřadem viz. příloha č.6. Materiál bude využíván na
urovnání nerovnosti terénu, rekultivaci černých skládek, pokladový materiál na cesty.

Č. 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitova.
Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby
( technické služby,OÚ apod.) do mobilních přepravníků a poté ukládán na skládku.
Bioodpad z veřejné zeleně a hřbitova je ukládán do kontejneru u hřbitova.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému.

Čl.7
Povinnosti oprávněné osoby

1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené
řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy,
vyhláškou obce o nakládání s odpady.
2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových
intervalech .Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné
dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.
3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů
bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
4. Zajišťovat uložení, odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami
dohodnuté místo.
5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba
zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového týdne.

Čl. 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů. ( Zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/01 Sb., část 10 hlava I. a II.

Čl. 9
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí pracovníci Obecního úřadu,
členové zastupitelstva obce a členové kontrolního a finančního výboru Obce Horní Vltavice.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 2/2004 z 21. 12.
2004.

Čl. 11
Účinnost
Z naléhavých obecních zájmů nabývá vyhláška účinnosti dnem 1.1.2006.

Jiří Fastner
starosta obce

Vyvěšeno : 12. 12. 2005
Sejmuto :

Jaroslav Mach
místostarosta obce

Obecně závazná vyhláška Obce Horní Vltavice č. 3/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo Obce Horní Vltavice vydává dne 12. 12. 2005 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
Správu poplatku vykonává obecní úřad Horní Vltavice ( dále jen „ správce poplatku „) a
v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

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 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
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
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a ) této vyhlášky činí 400,- Kč
je tvořena :
a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok

b) z částky 200,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu.

2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činní 450,- Kč a
je tvořena :
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.
b) z částky 200,- Kč za kalendářní rok.

Propočet skutečných nákladů k bodu l b a 2 b článku 3:
Technické služby Prachatice za rok 2004 naúčtovali za odvoz TDO celkem 260.675,Kč. V této sumě jsou i náklady na svoz TDO od osob fyzických – podnikajících ve výši
83.175.- Kč a fyzických osob vlastnících v Horní Vltavici rekreační objekt, nebo
rekreační byt ve výši 21.960,- (36x450,- + 16x360,-) Počet obyvatel v r. 2004 celkem 399
z toho dle vyhlášky 5 osob osvobozených .
155.540,- Kč nákladů k rozpočtení na fyz. osoby : 395 obyvatel = 394 ,77 Kč na jednu
fyzickou osobu.
Obecní úřad bude tuto sazbu účtovat 200,- Kč, tudíž 194,77 Kč bude tento
systém dotovat.

3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví 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 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.

Č1. 4
Úlevy
1.

2.

Poplatníci bydlící mimo trasu svozového vozidla a ukládající odpad na stanoviště u
Obecního úřadu budou mít sníženou sazbu o 90,- Kč na osobu a rok.
Jedná se o obyvatele těchto popisných čísel:
Obec Horní Vltavice k.ú. Horní Vltavice : čp. 67, čp. 71, čp. 56, čp 79, čp 69
Obec Horní Vltavice k.ú. Račí všechna čp. a če..
Obec Horní Vltavice k.ú. Žlíbky všechna čp. a č.e..
Poplatníci, kteří se dlouhodobě zdržují v zahraničí(nad 3 měsíce), poplatníci ve
výkonu trestu(délka trestu nad 3 měsíce), poplatníci dlouhodobě pobývající
v léčebných zařízeních(nad 3 měsíce). U poplatníků uvedených v bodě 2, čl. 4 se
sníží poplatek o poměrnou část za období, kdy bude poplatník pobývat mimo trvalé
bydliště.

3.

Poplatníci studenti, kteří doloží dokladem, že poplatek za ubytování se skládá i
z poplatku za likvidaci odpadu. U poplatníků uvedených v bodě 3, čl. 4 se
sníží poplatek na 1 polovinu tj. 200,- Kč/rok.

Čl.5
Splatnost
1. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný vždy nejpozději
do 15. 2. kalendářního roku pokud částka za domácnost nepřesáhne 1.000,- Kč. Ve
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. 2. a do 31.8. kalendářního roku
pokud částka za rodinu přesáhne 1.000,- Kč.
2. Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm.b) této vyhlášky splatný jednorázově do
31. 5. kalendářního roku.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník podle Čl. 2 písm. a ) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději
do 15 ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala .
2. Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo
sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne , kdy tato změna
nastala.

Čl. 7
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %.Vyměřený
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 8
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů .

Čl. 9
1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou ) povinnost určenou touto
obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém oznamovací ( poplatková) povinnost vznikla.
2. Ostatní promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10
Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek
snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. ll

Zrušuje se vyhláška č. 3/2OO4 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platné do 3l. l2.
2OO5.

Čl. 12

Vyhláška nabývá účinnostisti dnem 1.1.2006

Jiří Fastner
starosta obce

Vyvěšeno : 12. 12. 2005
Sejmuto :

Jaroslav Mach
místostarosta obce

Přílohy k vyhlášce č. 2/2005
Příloha č. 1
Stanoviště sběrných nádob (popelnic případně plastových pytlů firmy, která provádí odvoz
odpadu se souhlasem OÚ) v místě trasy svozového vozidla (Horní Vltavice a Zátoň) dle
dosavadního systému. Občané kteří bydlí nebo vlastní nemovitost mimo trasu svozového
vozidla budou ukládat odpad do kontejnerů a nádob na odpad u obecního úřadu.

Příloha č. 2
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ( sklo, plasty ) u autobusové zástávky. Možno ukládat
celoročně. Změna stanoviště bude vždy oznámena nařízením obce 14 dní předem na úřední
desce.

Příloha č. 3
Stanoviště mobilního kontejneru na parkovišti u Obecního úřadu l x za rok po dobu 3 dnů.
Přesná doba bude vždy 14 dní předem vyhlášena na úřední desce.

Příloha č. 4

Železný šrot ukládat v prostoru před ČOV.

Příloha č. 5
Nebezpečné odpady jsou sbírány 2 x v roce a to na jaře a na podzim za úplatu. Sběrné vozidlo
bude přistaveno na 30 minut na parkovišti u o Obecního úřadu. Datum a čas budou minimálně
14 dní předem oznámeny na úřední desce.

Příloha č. 6
Skrývkový ( výkopový ) materiál bude ukládán v prostoru čističky na parcele 216/1.Povolení
bude vždy vydáno písemně OÚ v Horní Vltavici.
Jiří Fastner
starosta obce
vyvěšeno : 12. 12. 2005
sejmuto :

Jaroslav Mach
místostarosta obce

Obecně závazná vyhláška Obce Horní Vltavice

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
č. 1 / 2006
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128
/2000 Sb.,o obcích , dne 27. 12. 2006 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ( dále jen
„ zákon o odpadech“) tuto obecně závaznou vyhlášku .

Čl. 1
Působnost
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění ,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce
trvalé bydliště a pro další osoby , které se na území obce zdržují.
Čl.2
Základní pojmy
1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí
zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního
právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek
považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 zákona č. 185/01 Sb. o odpadech.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla
nebo omezení,s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad
vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné
zeleně včetně hřbitova.
3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování ,sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
4. Původce odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká
odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce , který má původ
v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za
původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu
v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec
se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem

1. Pro nakládání s komunálním odpadem ( tj. jeho shromažďování a třídění ) jsou
občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení :
1.
sběrné nádoby ( popelnice mimořádně plastové pytle firmy, která
provádí odvoz odpadu se souhlasem OÚ ) slouží k ukládání zbytkového
odpadu po vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností
kuchyňské odpady),
2.
kovové kontejnery ( sklo, plasty – PET láhve) stanoviště viz. příloha č.2
této vyhlášky,
3.
mobilní kontejner na velkoobjemový odpad, který slouží k ukládání
velkoobjemového odpadu z domácností např. tkaniny, staré oděvy,
matrace, starý nábytek, ( stanoviště a doba viz. příloha č. 3 této
vyhlášky), železný šrot je možné odložit na místě stanoveném přílohou č.
4,
4.
nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu např. olověné
akumulátory , výbojky, pneu, zářivky, lednice, TV přijímače, oleje, tuky,
obalový materiál znečištěný, staré nátěrové hmoty, ( stanoviště a doba
přistavení sběrného vozu viz. příloha č. 5 této vyhlášky).
5.
Do nádob a zařízení uvedených pod písmeny a , b, c, nepatří a je
zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu
uvedený pod písmenem d). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze
ukládat inertní materiál ( tj. odpad získaný z demolic a staveb
př. zemina ).
2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad
komunální ( právnické a fyzické osoby podnikající ) mohou využít systém sběru,
třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na
základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je
zmocněna obcí.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládat do velkoobjemových kontejnerů
oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby ( občana ), právnické
nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku Vimperk. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními
prostředky, popřípadě jiným způsobem. Skrývkový ( výkopový ) materiál při stavební
činnosti ( drny, zemina, kamenivo ) mohou výše uvedené fyzické a právnické osoby
ukládat na místě určeném obecním úřadem viz. příloha č.6. Materiál bude využíván na
urovnání nerovnosti terénu, rekultivaci černých skládek, pokladový materiál na cesty.

Č. 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitova.
Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby
( technické služby, OÚ apod.) do mobilních přepravníků a poté ukládán na skládku.
Bioodpad z veřejné zeleně a hřbitova je ukládán do kontejneru u hřbitova.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému.

Čl.7
Povinnosti oprávněné osoby

1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím
spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními
předpisy, vyhláškou obce o nakládání s odpady.
2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových
intervalech .Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po
vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.
3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů
bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
4. Zajišťovat uložení, odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními
stranami dohodnuté místo.
5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností,
oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového týdne.

Čl. 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů. ( Zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/01 Sb., část 10 hlava I. a II.

Čl. 9
Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí pracovníci Obecního úřadu,
členové zastupitelstva obce a členové kontrolního a finančního výboru Obce Horní Vltavice.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 2/2005 z 12. 12.
2005.

Čl. 11
Účinnost
Z naléhavých obecních zájmů nabývá vyhláška účinnosti dnem 1. 1. 2007

Jiří Fastner
starosta obce

Vyvěšeno : 28. 12. 2006
Sejmuto :

Jaroslav Pulkrábek
místostarosta obce

Obecně závazná vyhláška Obce Horní Vltavice č. 2/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo Obce Horní Vltavice vydává dne 27. 12. 2006 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
Správu poplatku vykonává obecní úřad Horní Vltavice ( dále jen „ správce poplatku „) a
v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

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 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
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
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a ) této vyhlášky
činí 450,- Kč je tvořena :

a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu.

2.

Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činní 500,- Kč
a je tvořena :
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.

Propočet skutečných nákladů k bodu l b a 2 b článku 3:
Technické služby Prachatice za rok 20061 naúčtovali za odvoz TDO celkem 280.106,Kč. V této sumě jsou i náklady na svoz TDO od osob fyzických – podnikajících ve výši
91.378.- Kč a fyzických osob vlastnících v Horní Vltavici rekreační objekt, nebo
rekreační byt ve výši 21.960,- (35x450,- + 17x360,-) Počet obyvatel v r. 2006 celkem 389
z toho dle vyhlášky 5 osob osvobozených .
166.858,- Kč nákladů k rozpočtení na fyz. osoby : 389 obyvatel = 429,- Kč na jednu
fyzickou osobu.
Obecní úřad bude tuto sazbu účtovat 250,- Kč, tudíž částkou 179,-- Kč/osoba bude
tento systém dotovat.

3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví 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 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.

Č1. 4
Úlevy
1.

2.

Poplatníci bydlící mimo trasu svozového vozidla a ukládající odpad na stanoviště u
Obecního úřadu budou mít sníženou sazbu o 90,- Kč na osobu a rok.
Jedná se o obyvatele těchto popisných čísel:
Obec Horní Vltavice k.ú. Horní Vltavice : čp. 67, čp. 71, čp. 56, čp 79, čp 69
Obec Horní Vltavice k.ú. Račí všechna čp. a če..
Obec Horní Vltavice k.ú. Žlíbky všechna čp. a č.e..
Poplatníci, kteří se dlouhodobě zdržují v zahraničí(nad 3 měsíce), poplatníci ve

3.

výkonu trestu(délka trestu nad 3 měsíce), poplatníci dlouhodobě pobývající
v léčebných zařízeních(nad 3 měsíce). U poplatníků uvedených v bodě 2, čl. 4 se
sníží poplatek o poměrnou část za období, kdy bude poplatník pobývat mimo trvalé
bydliště.
Poplatníci studenti, kteří doloží dokladem, že poplatek za ubytování se skládá i
z poplatku za likvidaci odpadu. U poplatníků uvedených v bodě 3, čl. 4 se
sníží poplatek na 1 polovinu tj. 225,- Kč/rok.

Čl.5
Splatnost
1. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný vždy
nejpozději do 15. 2. kalendářního roku pokud částka za domácnost nepřesáhne
1.000,- Kč. Ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. 2. a do 31.8.
kalendářního roku pokud částka za rodinu přesáhne 1.000,- Kč.
2. Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm.b) této vyhlášky splatný
jednorázově do 31. 5. kalendářního roku.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost
1.

2.

Poplatník podle Čl. 2 písm. a ) této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého
pobytu v obci a to nejpozději do 15 ti dnů ode dne, kdy tato změna
nastala .
Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do
15 dnů ode dne , kdy tato změna nastala.

Čl. 7
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %.Vyměřený
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 8
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů .

Čl. 9
1.

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou ) povinnost určenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od
konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací ( poplatková) povinnost
vznikla.

2.

Ostatní promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10
Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek
snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. ll

Zrušuje se vyhláška č. 3/2OO5 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platné do 3l. l2.
2OO5.

Čl. 12

Vyhláška nabývá účinnostisti dnem 1.1.2006

Jiří Fastner
starosta obce

Vyvěšeno : 28. 12. 2006
Sejmuto :

Jaroslav Pulkrábek
místostarosta obce

Přílohy k vyhlášce č. 1/2006
Příloha č. 1
Stanoviště sběrných nádob (popelnic případně plastových pytlů firmy, která provádí odvoz
odpadu se souhlasem OÚ) v místě trasy svozového vozidla (Horní Vltavice a Zátoň) dle
dosavadního systému. Občané kteří bydlí nebo vlastní nemovitost mimo trasu svozového
vozidla budou ukládat odpad do kontejnerů a nádob na odpad u obecního úřadu.

Příloha č. 2
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ( sklo, plasty ) u autobusové zástávky. Možno ukládat
celoročně. Změna stanoviště bude vždy oznámena nařízením obce 14 dní předem na úřední
desce.

Příloha č. 3
Stanoviště mobilního kontejneru na parkovišti u Obecního úřadu l x za rok po dobu 3 dnů.
Přesná doba bude vždy 14 dní předem vyhlášena na úřední desce.

Příloha č. 4

Železný šrot ukládat v prostoru před ČOV.

Příloha č. 5
Nebezpečné odpady jsou sbírány 2 x v roce a to na jaře a na podzim za úplatu. Sběrné vozidlo
bude přistaveno na 30 minut na parkovišti u o Obecního úřadu. Datum a čas budou minimálně
14 dní předem oznámeny na úřední desce.

Příloha č. 6
Skrývkový ( výkopový ) materiál bude ukládán v prostoru čističky na parcele 216/1.Povolení
bude vždy vydáno písemně OÚ v Horní Vltavici.
Jiří Fastner
starosta obce
vyvěšeno : 28. 12. 2006

Jaroslav Pulkrábek
místostarosta obce

sejmuto :

Obecně závazná vyhláška Obce Horní Vltavice

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
č. 1 / 2007
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128
/2000 Sb.,o obcích , dne 27. 12. 2006 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ( dále jen
„ zákon o odpadech“) tuto obecně závaznou vyhlášku .

Čl. 1
Působnost
Závaznost vyhlášky
3. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění ,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
4. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce
trvalé bydliště a pro další osoby , které se na území obce zdržují.
Čl.2
Základní pojmy
5. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí
zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního
právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek
považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 zákona č. 185/01 Sb. o odpadech.
6. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla
nebo omezení,s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad
vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné
zeleně včetně hřbitova.
7. Nakládání s odpady je jejich shromažďování ,sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
8. Původce odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká
odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce , který má původ
v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za
původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu
v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec
se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem

1. Pro nakládání s komunálním odpadem ( tj. jeho shromažďování a třídění ) jsou
občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení :
3.
sběrné nádoby ( popelnice mimořádně plastové pytle firmy, která
provádí odvoz odpadu se souhlasem OÚ ) slouží k ukládání zbytkového
odpadu po vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností
kuchyňské odpady),
4.
kovové kontejnery ( sklo, plasty – PET láhve) stanoviště viz. příloha č.2
této vyhlášky,
5.
mobilní kontejner na velkoobjemový odpad, který slouží k ukládání
velkoobjemového odpadu z domácností např. tkaniny, staré oděvy,
matrace, starý nábytek, ( stanoviště a doba viz. příloha č. 3 této
vyhlášky), železný šrot je možné odložit na místě stanoveném přílohou č.
4,
6.
nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu např. olověné
akumulátory , výbojky, pneu, zářivky, lednice, TV přijímače, oleje, tuky,
obalový materiál znečištěný, staré nátěrové hmoty, ( stanoviště a doba
přistavení sběrného vozu viz. příloha č. 5 této vyhlášky).
5.
Do nádob a zařízení uvedených pod písmeny a , b, c, nepatří a je
zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu
uvedený pod písmenem d). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze
ukládat inertní materiál ( tj. odpad získaný z demolic a staveb
př. zemina ).
2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad
komunální ( právnické a fyzické osoby podnikající ) mohou využít systém sběru,
třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na
základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je
zmocněna obcí.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládat do velkoobjemových kontejnerů
oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby ( občana ), právnické
nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku Vimperk. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními
prostředky, popřípadě jiným způsobem. Skrývkový ( výkopový ) materiál při stavební
činnosti ( drny, zemina, kamenivo ) mohou výše uvedené fyzické a právnické osoby

ukládat na místě určeném obecním úřadem viz. příloha č.6. Materiál bude využíván na
urovnání nerovnosti terénu, rekultivaci černých skládek, pokladový materiál na cesty.

Č. 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitova.
Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby
( technické služby, OÚ apod.) do mobilních přepravníků a poté ukládán na skládku.
Bioodpad z veřejné zeleně a hřbitova je ukládán do kontejneru u hřbitova.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému.

Čl.7
Povinnosti oprávněné osoby

6. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím
spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními
předpisy, vyhláškou obce o nakládání s odpady.
7. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových
intervalech .Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po
vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.
8. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů
bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
9. Zajišťovat uložení, odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními
stranami dohodnuté místo.
10. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností,
oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového týdne.

Čl. 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů. ( Zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/01 Sb., část 10 hlava I. a II.

Čl. 9
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí pracovníci Obecního úřadu,
členové zastupitelstva obce a členové kontrolního a finančního výboru Obce Horní Vltavice.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 1/2006 z 28. 12.
2006.

Čl. 11
Účinnost
Z naléhavých obecních zájmů nabývá vyhláška účinnosti dnem 1. 1. 2007

Jiří Fastner
starosta obce

Vyvěšeno : 14. 12. 2007
Sejmuto :

Vlasta Sombatiová
místostarosta obce

Obecně závazná vyhláška Obce Horní Vltavice č. 2/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo Obce Horní Vltavice vydává dne 13. 12. 2007 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
Správu poplatku vykonává obecní úřad Horní Vltavice ( dále jen „ správce poplatku „) a
v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí
c) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt , za domácnost může být poplatek
odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které
poplatek odvádějí.
d) 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
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
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a ) této vyhlášky
činí 450,- Kč je tvořena :
a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok
c) z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu.

2.

Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činní 500,- Kč
a je tvořena :
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.

Propočet skutečných nákladů k bodu l b a 2 b článku 3:
Technické služby Prachatice za rok 2007 naúčtovali za odvoz TDO celkem 284.154,10
Kč. V této sumě jsou i náklady na svoz TDO od osob fyzických – podnikajících ve výši
105 .192.- Kč a fyzických osob vlastnících v Horní Vltavici rekreační objekt, nebo
rekreační byt ve výši 22.830,- (35x500,- + 13x410,-) Počet obyvatel v r. 2007celkem 375
z toho dle vyhlášky 3 osob osvobozených.
156.1032,10 Kč nákladů k rozpočtení na fyz. osoby : 375 obyvatel = 416,35 Kč na
jednu fyzickou osobu.
Obecní úřad bude tuto sazbu účtovat 250,- Kč, tudíž částkou 166,35,-- Kč/osoba bude
tento systém dotovat.

4. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví 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 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.

Č1. 4
Úlevy
1.

2.

3.

Poplatníci bydlící mimo trasu svozového vozidla a ukládající odpad na stanoviště u
Obecního úřadu budou mít sníženou sazbu o 90,- Kč na osobu a rok.
Jedná se o obyvatele těchto popisných čísel:
Obec Horní Vltavice k.ú. Horní Vltavice : čp. 67, čp. 71, čp. 56, čp 79, čp 69
Obec Horní Vltavice k.ú. Račí všechna čp. a če..
Obec Horní Vltavice k.ú. Žlíbky všechna čp. a č.e..
Poplatníci, kteří se dlouhodobě zdržují v zahraničí(nad 3 měsíce), poplatníci ve
výkonu trestu(délka trestu nad 3 měsíce), poplatníci dlouhodobě pobývající
v léčebných zařízeních(nad 3 měsíce). U poplatníků uvedených v bodě 2, čl. 4 se
sníží poplatek o poměrnou část za období, kdy bude poplatník pobývat mimo trvalé
bydliště.
Poplatníci studenti, kteří doloží dokladem, že poplatek za ubytování se skládá i

4.

z poplatku za likvidaci odpadu. U poplatníků uvedených v bodě 3, čl. 4 se
sníží poplatek na 1 polovinu tj. 225,- Kč/rok.
občané, kteří se prokazatelně více jak 24 měsíců nezdržují na území obce
jsou od poplatku osvobozeni.

Čl.5
Splatnost
3. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný vždy
nejpozději do 15. 2. kalendářního roku pokud částka za domácnost nepřesáhne
1.000,- Kč. Ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. 2. a do 31.8.
kalendářního roku pokud částka za rodinu přesáhne 1.000,- Kč.
4. Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm.b) této vyhlášky splatný
jednorázově do 31. 5. kalendářního roku.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost
a) Poplatník podle Čl. 2 písm. a ) této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu
v obci a to nejpozději do 15 ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala .
b) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů
ode dne , kdy tato změna nastala.

Čl. 7
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %.Vyměřený
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 8
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů .

Čl. 9
3.

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou ) povinnost určenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od
konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací ( poplatková) povinnost
vznikla.

4.

Ostatní promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10
Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek
snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. ll

Zrušuje se vyhláška č. 2/2OO6 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platné do 3l. l2.
2OO7.

Čl. 12

Vyhláška nabývá účinnostisti dnem 1.1.2008

Jiří Fastner
starosta obce

Vyvěšeno : 14. 12. 2007
Sejmuto :

Vlasta Sombatiová
místostarosta obce

Přílohy k vyhlášce č. 1/2007
Příloha č. 1
Stanoviště sběrných nádob (popelnic případně plastových pytlů firmy, která provádí odvoz
odpadu se souhlasem OÚ) v místě trasy svozového vozidla (Horní Vltavice a Zátoň) dle
dosavadního systému. Občané kteří bydlí nebo vlastní nemovitost mimo trasu svozového
vozidla budou ukládat odpad do kontejnerů a nádob na odpad u obecního úřadu.

Příloha č. 2
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ( sklo, plasty ) u autobusové zástávky. Možno ukládat
celoročně. Změna stanoviště bude vždy oznámena nařízením obce 14 dní předem na úřední
desce.

Příloha č. 3
Stanoviště mobilního kontejneru na parkovišti u Obecního úřadu l x za rok po dobu 3 dnů.
Přesná doba bude vždy 14 dní předem vyhlášena na úřední desce.

Příloha č. 4

Železný šrot ukládat v prostoru před ČOV.

Příloha č. 5
Nebezpečné odpady jsou sbírány 2 x v roce a to na jaře a na podzim za úplatu. Sběrné vozidlo
bude přistaveno na 30 minut na parkovišti u o Obecního úřadu. Datum a čas budou minimálně
14 dní předem oznámeny na úřední desce.

Příloha č. 6
Skrývkový ( výkopový ) materiál bude ukládán v prostoru čističky na parcele 216/1.Povolení
bude vždy vydáno písemně OÚ v Horní Vltavici.

Jiří Fastner
starosta obce
vyvěšeno : 14. 12. 2007
sejmuto :

Vlasta Sombatiová
místostarosta obce

