Obec Maršov u Úpice
Obecně závazná vyhláška
obce Maršov u Úpice
č. 5 / 2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Maršov u Úpice se na svém zasedání dne 17.09 2009…… usnesením č…3…..
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č. 565/ 1990 Sb.,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 p ísm. d a § 84 odst. 2 pís m. h zákona č.č 128/2000 Sb. o obcích( obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1/ Obec Maršov u Úpice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování ko munálních odpadů( dále jen poplatek).
2/ Správu poplatku provádí obecní úřad.
Čl. 2
Poplatník
Osoby poplatníků jsou určeny v § 10b zákona č.565/ 1990 Sb, o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1/ Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru přepravy třídění využívání a odstraňování komunáln ích
odpadů platí.
a/ fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt: za do mácnost může být poplatek podváděn společným zástupcem
za rodinný dů m nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem,tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a
data narození osob,za které poplatek odvádějí.
b/ fyzická osoba,která má ve v lastnictví stavbu určenou nebo sloužících individuáln í rekreaci,ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
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1/ Pop latník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik
poplatkové povinnosti do 90 dnů.
2/ V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své poplatku příjmení,jméno rodné číslo
,adresu trvalého pobytu,adresu bydliště,pokud je od adresy trvalého bydliště odlišná.Poplatník který
je vlastníkem stavby na území obce,která slou ží nebo je určena k indiv iduální rekreaci,v níž není hlášena
žádná fyzická osoba,uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby,pokud není takto označena
uvede parcelní číslo pozemku,na němž je stavba umístěna.

3/ Pop latník podle čl. 2 odst. 1 pís m.a této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci,a to nejpozději do 90 dnů ode dne,kdy
tato změna nastala.
4/ Pop latník podle čl. 2 odst. 1 pís m. b této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové
povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuáln í
rekreaci a to do 90 dnů ode dne , kdy tato změna nastala
Čl. 4
Sazba poplatku
1/ Sazba poplatku činí 200 Kč pro každou fy zickou osobu, přihlášenou k trvalému pobytu v obci.
2/ Fy zická osoba která nemá trvalý pobyt v obci a má ve vlastnictví stavbu sloužící k indiv iduální
rekreaci,má povinnost uhradit poplatek ve výši za jednu fyzickou osobu.
3/ Odpady z podnikatelské činnosti v obci si každý podnikatel musí zařídit likvidaci odpadů
/ odvoz a skládkové / na v lastní náklady.
Čl. 5
Poplatek je splatný 1 x za rok , vždy do konce měsíce května, příslušného kalendářního
roku.V případě , kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 3 000 Kč,je
mo žno poplatek zaplat it ve dvou splátkách a to do konce příslušného kalendářního roku.
Čl.6
Osvobození od poplatku
Poplatku jsou osvobozeni poplatníci:
a/ u místěni déle než 6 měsíců ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení.
b/ zdržující se déle než 6 měsíců mimo ú zemí obce.
c/ ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
Žádost o osvobození od poplatku musí být vždy doložena platný m potvrzením.
Čl. 7
Navýšení poplatku
Nezap lacení poplatku včas,nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona
Č 565/ 1990 Sb. o poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Zrušovací a přechodné ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4 / 2006 o nakládání s ko munáln ím odpadem.
Na právní v ztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem …01.01.2010…

…………………….
Řezníček Jiří
Starosta obce

………………………………
Bejr Jiří
M ístostarosta

Vyvěšeno : 18. 9. 2009
Sejmuto :

7. 10 2009

Nebudou-li poplatky zapl aceny včas nebo ve s právné výši,vyměří obec popl atek pl atební m výměrem.Včas
nezapl acené popl atky nebo jejich nezapl acenou část,může Obec Maršov u Úpice zvýšit až na
trojnásobek.Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Obec Maršov u Úpice
Obecně závazná vyhláška
č. 5 / 2009
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tří dění, využí vání a ods traňování
komunál ních odpadů a nakládání se stavební m odpadem na území obce Maršov u Úpice.

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne …17 .09.2010…………., usnesením č…3…sneslo vydat
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185 / 2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon o odpadech „ ) , a v souladu s § 10 pís m. d ) a
§ 84 odst.2 písm. h ) zákona č. 128 / 2000 Sb. o obcích( obecní zřízení) ,ve znění pozdějších
předpisů, ( dále jen „ zákon o obcích“ ) , tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Obecné ustanovení.
Tato obecně závazná vyhláška ( dále jen vyhláška) stanovuje systém shromažďování,sběru
přepravy,třídění,využívání a odstraňování ko munálních odpadů vznikajících na území obce
Maršov u Úpice,včetně nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2
Třídění ko munáln ího odpadu
1/ Ko munální odpad se třídí na:
a/
b/
c/
d/

tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony,sklo,plast včetně PET lahví
objemný odpad
nebezpečné složky ko munálního odpadu
směsný odpad

2/ Směsný odpad je zbylý ko munáln í odpad po svém vytřídění d le odst.1 pís m. a ) b ) c ).
Vyh láška č.381/2001 Sb, kterou stanový Katalog odpadů,seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států
pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování so uhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu( Katalog
odpadů).
Č. 3
Shro mažďování tříděného odpadu
1/ Tříděný odpad shromažďován do zv láštních sběrných nádob.

2/ Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny ( kontejnery),jsou umístěny:
a/ kontejner na sklo je u místěn u dolní zastávky, prodejny,ve středu obce, u otočky autobusu
a v horní části obce – barva zelená.
b/ plasty a nápojové kartony – 1 x za měsíc – pytlový sběr – žluté
c/ papír – 1 x za ro k přistaven kontejner-vyhlášeno místním ro zhlasem a na úřední desce
d/ kovový odpad 1 x za rok – místní hasiči – kontejner
Čl.4
Sběr a svoz nebezpečných složek ko munáln ího odpadu.
1/ Sběr a svoz nebezpečných složek ko munálního odpadu,je zajišťován 2 x za rok,jejich odebírán ím
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených.Informace o sběru jsou zveřejňovány místním rozh lasem a na úřední desce.Svoz
provádí k to mu určená firma.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu.
1/ Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým ro změrů m nemůže být umístěn do
sběrných nádob.Objemný odpad mů žou občané individuálně odevzdávat na sběrném dvoře
Technických služeb v Úpici – Radči.
Čl.6
Shro mažďování s měsného odpadu.
1/ Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob.Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami
jsou : a/ typizované sběrné nádoby js ou kontejnery,igelitové pytle,určené ke shro mažďování
s měsného komunálního odpadu.
b/ odpadkové koše,které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,sloužící pro
odkládání drobného komunáln ího odpadu.
c/ stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
u místěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou.Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem.
1/ Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem ko munáln ím.
2/ Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem na sběrném
dvoře Technických služeb v Úpici – Radči.
Čl.8
Závěrečná ustanovení.

1/ Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.4 / 2006 z 28.06.2006
o nakládání s ko munálním a stavebním odpadem.
2/ Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …01.01.2010..

……………………….
Jiří Řezn íček
Starosta

………………………
Jiří Bejr
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu : 18. 9. 2009
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu :

7. 10. 2009

