Dodatek č.3
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE HRADEŠICE Č.02/2002 O MÍSTNÍM
POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽˇDOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAˇNOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.
Obecní zastupitelstvo v Hradešicích se na svém zasedání č. 4 dne 15.2.2007 usneslo na změně a
doplnění Obecně závazné vyhlášky č.02/2002 takto:
Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 500 Kč
a je tvořena
a) z částky 117 Kč za kalendářní rok /tato částka je stanovena podle nákladů na zajištění
provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a likvidaci nepovolených skládek/ a
b) z částky 383 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné
náklady činily 180. 000 Kč.
Částka dle Čl. 3 písm. b) byla stanovena jako podíl, kde v čitateli je částka skutečných
nákladů vynaložených obcí na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a ve
jmenovateli součet počtu obyvatel přihlášených v obci k trvalému pobytu a staveb určených
k individuální rekreaci osob, které nejsou v obci přihlášeny k trvalému pobytu.
c) na jedno číslo popisné rodinného domku budou vydány maximálně 2 registrační
známky na popelnice.
d) druhá registrační známka bude vydána, bude-li v čísle popisném, na které se registrační
známka vydává, hlášeno k trvalému pobytu více jak 5 osob.
e) nebude-li vydána registrační známka, bude pro poplatníky podle Čl.2 této vyhlášky
vydáno maximálně 6 pytlů.
f) poplatníci podle Čl.2 Obecně závazné vyhlášky č.02/2002 Obce Hradešice, mají
možnost zakoupit registrační známky na popelnice a odpadové pytle nad limit
stanovený tímto Dodatkem č.3, za plnou cenu účtovanou Obci Hradešice odpadovou
společností Becker Bohemia s.r.o.
Čl.4
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny osoby:
b) dle Čl.2 písm. a), držitelé platného průkazu ZTP/P s tím, že tato skutečnost bude správci
poplatku sdělena do 31.12. předem před příslušným poplatkovým obdobím.
c) dle Čl.2 písm. a), děti narozené během příslušného poplatkového období na toto
poplatkové období.
Čl.5
Splatnost poplatku a sankce
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je splatný:
a) pro poplatníka podle Čl.2 odst. a) této vyhlášky do 30. dubna kalendářního roku.

Čl. 8
Snížení poplatku
Sazba poplatku podle Čl.3 bod 1) se snižuje pro fyzické osoby podle Čl.2 odst.a), u dětí do
15-ti let k 1.lednu roku splatnosti tohoto poplatku, na 400 Kč.
Žije –li v jednom čísle popisném více jak pět osob podle Čl.2 odst.a), snižuje se poplatek na
každou další osobu nad těchto pět osob o 100 Kč. Toto snížení neplatí v případě vydání druhé
registrační známky
Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit
a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti , podle § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o 50 Kč.
Snížení poplatku se nevztahuje na fyzické osoby podle Čl.2 odst.a), které mají u správce
poplatku nezaplacené pohledávky.

Zrušovací ustanovení:
Zrušuje se: Dodatek č.2, schválený na zasedání OZ č. 19 ze dne 11.2.2005, Obecně závazné
vyhlášky Obce Hradešice č.02/2002.
Tento dodatek č.3 Obecně závazné vyhlášky 02/2002 nabývá účinnosti dnem 3.3.2007.
Vyhláška byla vyvěšena dne 16.2.2007.
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