OBEC LOUKOV
Loukov čp. 81, 294 11 Loukov

Obecně závazná vyhláška
obce Loukov
č. 1/2015,
kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Loukov č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Loukov schvaluje a vydává dne 14.12.2015 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a
§ 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Touto obecně závaznou vyhláškou se mění obecně závazná vyhláška obce Loukov č. 1/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ze dne 17.12.2012, a to takto:
1. V ust. Čl. 3 odst. 1) a 2) se slova „§ 10b odst. 4)“ vypouští a nahrazují se slovy „§ 10b odst.
5)“.
2. Text ust. Čl. 4 se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
„Od poplatku za komunální odpad jsou nad rámec ust. § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeni poplatníci:
a) ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
b) ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
c) kteří pobývají celoročně v zahraničí
d) kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Loukov, avšak nezdržují se
v místě trvalého pobytu, a to za podmínky, že doloží doklad o platbě za komunální
odpad obci, na jejímž území se v daném roce zdržují, a za podmínky, že rodinný dům
nebo byt trvalého pobytu není pronajímán nebo podnajímán
e) kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně - na Obecním úřadě Loukov avšak
na území obce Loukov se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě
jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržují.“
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

_______________________
Radek Chládek
místostarosta

Vyvěšeno: 15.12.2015
Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce obce Loukov.
Sejmuto: ……………….…..

_______________________
Jiří Koťátko
starosta obce

