
OBEC SULEJOVICE
ZASTUPITELSTVO OBCE SULEJOVICE

Obecně závazná vyhláška č. l 12022,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitel.sívo obce Sule.jovice se na svém zusedání elne 13.12.2022 usna,:,lrl tt.snc,sením č.]8ie
vydat nazákladě § l1 zákona č.565/l990 Sb., o míslnít,h 7lplutc,íc,h, ya:nění pozdějších
předpisŮ (dále jen ,,zákon o místních poplutcíc,h"), tt l, soulutltr ,s tt,sítttttn,allím sl l0 pí.sm. d1

a § 81 odsl. 2 písm h) zúkona č. l28/2000 Sb., o ohc,íc,h (obatní :řízení1. l,c :ttění po:tlěišíc,h
předpistl, luto obecně zúvaznou vyhlášku (tlále ien ,,v,hlú,šku" );

Článek 1
úvodní ustanovení

1) Obec Sulejovice touto vyhláškou zavádí rnístní poplatek za obecní slsténl odpadového
hospodářství (dále jen .,poplatek";. l t

2) Správce poplatku je obecní úřad.2)
3) Poplatkové obdobír) a dílčí obdobía) vyrnezuie zákon.

článek 2
Poplatník

Poplatníka vymezuje zákon.5 )

tl 5 l0d odst, l písm. a) zákona o místnich poplatcích (Poplutkem :tt ktlnttntilní tltlpul _le ptlplutek :tt obec,ní
syslém odpadového hospodúřsh, í. )

z) § l5 odst. l zákonao místních poplatcích (Sprál,c,em poplatktt ja ttbct,ní tiřutl.)
3) § l0o odst. l zákona o Inístních poplatcích (Poplulkl,í,nt tlhtltlhím 7lplutktt :tt komttntilttí otlputl lc kulentlúřní

rok. )
4) § l0o odst, 2 zákona o nristních poplatcích (Dílčím obtlobím ptlplurktt :u komttntilttí tltlpud.le kulentlúřní

měsíc,)
5) § l0e zákona o místních poplatcích (Poplutníkent poplatku:u tlhecní ,s.l,,ttém tltlllutltl,éhtl htl,slltltlciř,sh,i_je

a) Í,zická osoba přihlášenri v obci nehtl
b) vlastníknemovitét'ěc'i :ahrnující byt, roclinnÝ clum nebo,slal,hu pt,tl t,tlclitttttltt rekrcttt,i, t,a ktaré není

přihlášenu žádná./v:ickú clsoba a kterú je umístěna nu ú:emi tlhc,a.\,.

§ l0P zákOnao místních poplatcích (Spoltn,lu.stníci nentrn,itévět,i :uhrnujít,í 1,1.t,t. t,oditttt.| tlunt nebo.sluvbu pro
rodinnott rekreacijsou povinni plnit poplatkrn,tltt 1,1tn,inntl,s! sptllcčně u,lct,():Llílnč.);

§ l6c zákonao místních poplatcích (Pro účel.t,ptlplulku,se:u přihlti,šetti ll,:it,ké ostlb.t, 1ltll,užttje,;
a) přihlúšení k tn,alému pclbl,íu lxltlle :úkonu rl el,itlenc,i tlbyvutal. ncbtl
b) ohlášení místu pobl,ttt podle:tikona o pobvtu c,i:ittc,tt tttt ti:enti ('-eske repttlrlik_l,, :,ikonu tl tt:.t,lu nebtl

zákona o cklčasné ochraně ci:inc.u, .jda-li tl c,i:inc,e
l. kíerénlu b),l pr,lvolen ln,alý poh),t,
2, ktetý nu ú:emi Ceské reptthlikl,ptlhýl,á;lřec,htltlně ptl tltlhtt tlcl,ši než 3 ntěsíc,Ll,
3, ktery je žaclaíelem o ttclělení mezintirtlclní oc,hrun_l,ncbtl tl.stlbrlu,s!rpěntltt tttt ti:enti ptlt!le:tikontt

o azvltt anebo žadaíelem rl ptlslo,tnttlí t]tlč,u,sné rlc,hrun.|, 1,1otlla:áfulnu tl tltlcltt,rtlé tlc,llruně c,i:itlt,tt,
nebo

4. kterému byla ttdělena me:inúror]ní ochruna nahrl fcle tl c,i:inc,e pttil,ulít,íhtl tltlčusné ochrun.l,
ci:incťt.)


