lbec ioukov
okres jladá _oleslav

lbecně závazná vyhláška
obce ioukov čK 1LO01O
o mísíním éoélaíku za érovoz sysíému shromažďování, sběru, éřeéravy, ířídění,
využívání a odsíraňování komunálních odéadů
Zasíuéáíelsívo obce ioukov schvaluje a vydává dne NTKNOKOMNO v souladu s usíK § NM éísmK d), § PR a § 84
odsíK O) éísmK h) zákona čK NO8LOMMM pbK, o obcích, ve znění éozdějších éředéásů, a usíK § N4 odsíK O)
zákona čK RSRLNVVM pbK, o mísíních éoélaících, ve znění éozdějších éředéásů, íuío obecně závaznou
vyhlášku o mísíním éoélaíku za érovoz sysíému shromažďování, sběru, éřeéravy, ířídění, využívání a
odsíraňování komunálních odéadů:

ČlK 1
Základní usíanovení
lbec ioukov zavádí a vybírá mísíní éoélaíek za érovoz sysíému shromažďování, sběru, éřeéravy, ířídění,
využívání a odsíraňování komunálních odéadů Edále jen „éoélaíek za komunální odéad“)K
ČlK O
lhlašovací éovánnosí
N) moélaíník je éovánen sérávcá éoélaíku ohlásáí vznák, změnu nebo zánák éoélaíkové éovánnosíá Evčeíně
skuíečnosíí rozhodnČch éro osvobození od éoélaíku) do NRíá dnů ode dne, kdy íaío skuíečnosí nasíalaK
O) s rámcá ohlašovací éovánnosíá éoélaíník uvede údaje éodle zvlášíního zákonaOK moélaíník, kíerČ je
vlasíníkem síavby, kíerá je určena k ándáváduální rekreacá, nebo rodánného domu na území obce, ve
kíerČch není hlášena k éobyíu žádná fyzácká osoba, uvede rovněž číslo éoéásné nebo evádenční
síavby určené k ándáváduální rekreacá nebo rodánného domu; éokud síavba nebo dům není íakío
označen, uvede éarcelní číslo éozemku, na němž je síavba čá dům umísíěnK moélaíník, kíerČ je
vlasíníkem byíu na území obce, v němž není hlášena k éobyíu žádná fyzácká osoba, uvede rovněž
číslo éoéásné nebo evádenční síavby Edomu), ve kíeré se byí nachází, a číslo byíu, éoéříéadě éoéás
umísíění byíu ve síavbě Edomu), éokud nejsou byíy očíslovány; éokud síavba Edům) není íakío
označena, uvede éarcelní číslo éozemku, na němž je síavba Edům) umísíěnaK
P) moélaíník je rovněž éovánen ohlásáí sérávcá éoélaíku do NRíá dnů jakékoláv změny v ohlášenČch
skuíečnosíechK
ČlK P
pazba éoélaíku za komunální odéad
N) pazba éoélaíku za komunální odéad čání ročně éro:
AK
_K
CK
aK

fyzáckou osobu, kíerá má v obcá írvalČ éobyí
fyzáckou osobu, kíeré byl éodle zákona uéravujícího éobyí
cázánců na území České reéubláky éovolen írvalČ éobyí nebo
přechodnČ éobyí na dobu delší než 90 dnů
fyzáckou osobu, kíerá éodle zákona uéravujícího éobyí
cázánců na území České reéubláky éobČvá na území České
reéubláky éřechodně éo dobu delší P měsíců
fyzáckou osobu, kíeré byla udělena mezánárodní ochrana
éodle zákona uéravujícího azyl nebo dočasná ochrana éodle

450,-hč
450,-hč
450,-hč
450,-hč

zákona uéravujícího dočasnou ochranu cázánců

moélaíek je ívořen:
a) čásíkou síanovenou ve smyslu usíK § NMb odsíK 4) éísmK a) zákona o mísíních
éoélaících ve vČšá M,Jhč
b) čásíkou síanovenou ve smyslu usíK § NMb odsíK 4) éísmK b) zákona o mísíních
éoélaících ve vČšá 4RM,JhčK
O) pazba éoélaíku za komunální odéad čání ročně éro:
AK
_K

fyzáckou osobu, kíerá má ve vlasínácíví síavbu určenou k
ándáváduální rekreacá, nacházející se na území obce, ve
kíeré není hlášena k éobyíu žádná fyzácká osoba
fyzáckou osobu, kíerá má ve vlasínácíví byí nebo rodánnČ
dům, nacházející se na území obce, ve kíerém není
hlášena k éobyíu žádná fyzácká osoba

700,-hč
700,-hč

moélaíek je ívořen:
a) čásíkou síanovenou ve smyslu usíK § NMb odsíK 4) éísmK a) zákona o mísíních
éoélaících ve vČšá ORM,Jhč
b) čásíkou síanovenou ve smyslu usíK § NMb odsíK 4) éísmK b) zákona o mísíních
éoélaících ve vČšá 4RM,JhčK
P) oozúčíování skuíečnČch nákladů obce éředchozího roku na sběr a svoz neíříděného komunálního
odéadu na osobu je síanoveno v éříloze čK N íéío obecně závazné vyhláškyK
ČlK 4
lsvobození od éoélaíku za komunální odéad
ld éoélaíku za komunální odéad jsou osvobozená éoélaínícá:
a) umísíění v zařízeních socáálních služeb mámo území obce, éoskyíujících dlouhodobé
éobyíové služby, a ío éo dobu éobyíu v íomío zařízení
b) umísíění v děíském domově, a ío éo dobu éobyíu v íomío zařízení
c) ve vazbě, a ío éo dobu írvání vazby
d) ve vČkonu íresíu odněíí svobody, a ío éo dobu vČkonu íohoío íresíu
e) kíeří éobČvají celoročně v zahranáčí
f) kíeří jsou hlášená k írvalému éobyíu na území obce ioukov avšak nezdržují se v mísíě
írvalého éobyíu, a ío za éodmínky, že doloží doklad o élaíbě za komunální odéad obcá, na
jejímž území se v daném roce zdržují, a za éodmínky, že rodánnČ dům nebo byí írvalého
éobyíu není éronajímán nebo éodnajímán
g) kíeří jsou hlášená k írvalému éobyíu na ohlašovně J na lbecním úřadě ioukov avšak na
území obce ioukov se érokazaíelně dlouhodobě Evíce jak šesí LSL éo sobě jdoucích
měsíců v kalendářním roce) nezdržujíK
ČlK 5
pélaínosí éoélaíku za komunální odéad
N) moélaíek za komunální odéad je sélaínČ vždy nejéozdějá do PMKdubna každého rokuK
O) sznákneJlá éoélaíková éovánnosí během roku éo PMKdubnu, je éoélaíek za komunální odéad sélaínČ
nejéozdějá do PMíá dnů od vznáku éoélaíkové éovánnosíáK

ČlK S
Přechodné usíanovení
mro éoélaíkovou éovánnosí a éráva a éovánnosíá s ní souvásející, vznáklou éřede dnem nabyíí účánnosíá íéío
obecně závazné vyhlášky, se éoužáje obecně závazná vyhláška uvedená v usíK ČlK T íéío obecně závazné
vyhláškyK
ČlK 7
Zrušovací usíanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce ioukov
J

čK NLOMM8 o mísíním éoélaíku za érovoz sysíému shromažďování, sběru, éřeéravy, ířídění,
využívání a odsíraňování komunálních odéadů, ze dne NSKérosánce OMM8
ČlK U
Účánnosí

Taío obecně závazná vyhláška nabČvá účánnosíá dnem NK NK OMNPK
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oadek Chládek
mísíosíarosía

syvěšeno:17.1O.O01O
Sejmuío:

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
gáří hoťáíko
síarosía obce

současně zveřejněno na elekíronické úřední desce lÚ ioukov

Příloha čK 1 k obecně závazné vyhlášce obce ioukov čK 1LO01O o mísíním éoélaíku za
érovoz sysíému shromažďování, sběru, éřeéravy, ířídění, využívání a odsíraňování
komunálních odéadů

oozúčíování skuíečnČch nákladů obce za rok OMNN na sběr a svoz neíříděného komunálního odéadu na
osobu:
káklady obce ioukov za rok OMNN na odéadové hoséodářsíví obce Enáklady séojené s lákvádací veškerého
komunálního odéadu a dalšího odéadu vznákajícího na území obce):
NRO O8P,Jhč
káklady obce ioukov za rok OMNN na sběr a svoz neíříděného komunálního odéadu vznákajícího na území
obce:
NNM M8P,Jhč

močeí éoélaíníků éoélaíku za komunální odéad:
J fyzácké osoby hlášené v obcá k írvalému éobyíu
NTP
J fyzácké osoby, kíerČm byl éodle zákona uéravujícího éobyí cázánců na území
České reéubláky éovolen írvalČ éobyí nebo éřechodnČ éobyí na dobu delší než VM dnů,
fyzácké osoby, kíeré éodle zákona uéravujícího éobyí cázánců na území České reéubláky
éobČvají na území České reéubláky éřechodně éo dobu delší P měsíců, fyzácké osoby,
kíerČm byla udělena mezánárodní ochrana éodle zákona uéravujícího azyl nebo
dočasná ochrana éodle zákona uéravujícího dočasnou ochranu cázánců
O
J fyzácké osoby, kíeré mají ve vlasínácíví síavbu určenou k ándáváduální rekreacá, byí
nebo rodánnČ dům, ve kíerČch není hlášena k éobyíu žádná fyzácká osoba
Euveden éočeí íěchío síaveb)
OP
_________________
___
Cbihbj
NV8

káklady obce ioukov za rok OMNN na sběr a svoz neíříděného komunálního odéadu na osobu Eéoélaíníka)
čání:
RRS,Jhč
Z íéío čásíky je síanovena čásí éoélaíku za komunální odéad dle usíK ČlK P odsíK N) éísmK b) a odsíK O)
éísmK b) obecně závazné vyhlášky ve vČšá 4RM,JhčK

