
                    Obec   H A B Ř Í 
 
                Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 
o místním  poplatku  za   provoz  systému  shromažďování,  sběru, 
 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
 
 
     Zastupitelstvo  obce Habří  vydává  dne  12. 12.  2003 podle 
ustanovení ő 14, odstavce 2 zákona č. 565/1990  Sb.,  o  místních 
poplatcích,  ve   znění  pozdějších  předpisů,  a   v  souladu  s 
ustanovením  ő  10  písm.  d)  a  ő  84  odst.  2 písm. i) zákona 
č.128/2000  Sb., o  obcích,  ve  znění  pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 
 
 
                              Čl. 1 
 
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Habří 
 
 
                              Čl. 2 
                            Poplatník 
 
Poplatek platí 
 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, 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  polatek 
   odvádějí, 
b) fyzická  osoba,  která má  ve vlastnictví  stavbu určenou nebo 
   sloužící  k individuální  rekreaci, ve  které není  k trvalému 
   pobytu hlášena  žádná fyzická osoba a  to ve výši odpovídající 
   poplatku za jednu fyzickou osobu. 
 
 
                              Čl. 3 
                         Sazba poplatku 
 
1) Sazba poplatku pro poplatníka dle Čl.2a, 2b této vyhlášky činí 
   200,- Kč a je tvořena: 
   a) z částky 30,- Kč za kalendářní rok a 
   b) z  částky  170,-  Kč  za  kalendářní  rok.  Tato  částka je 
      stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku za 
      sběr  a svoz  komunálního  odpadu. Skutečné  náklady činily 
      38.377,-  Kč  :  (73  obyvatel  starších  18  let s trvalým 
      pobytem + 18 staveb určených k rekreaci) t.j. 422,-  Kč. 
 



 
2) 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. 
 
 
                              Čl. 4 
                            Splatnost 
 
     Poplatek   je  splatný   nejpozději  do   15.3.  příslušného 
kalendářního roku. 
 
 
                              Čl. 5 
 
     Od placení  tohoto poplatku jsou  osvobozeny osoby, které  v 
příslušném kalendářním roce nedovršily 18 let. 
 
 
                              Čl. 6 
 
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 10 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 10 dnů ode dne, kdy tato 
změna nastala. 
 
                              Čl. 7 
 
     Ruší se vyhláška vydaná dne 28. 12. 2001. 
 
 
                              Čl. 8 
 
     Tato vyhláška byla vyvěšena od 13.12. do 27.12.2003 a nabývá 
účinnosti dnem 1. 1. 2004. 
 
 
 
 
 
  Josef  C h r o m ý                       Jan   C h r o m ý 
    starosta obce                       zástupce starosty obce 


