Obecně závazné vyhlášky obce
Chotusice

Rok č. Schválena

Účinnost Platnost
od

do

1 28. 2. 91

15. 3. 91 2. 11. 98 o místních poplatcích

2 28. 2. 91

1. 4. 91

1991

1992 1 10. 12. 92
1993

Název právního předpisu

25. 12.
92

2. 11. 98

o zákazu volného pobíhání psů a ostatních
hospodářských zvířat

2. 11. 98 o místním poplatku ze vstupného

Vyhlášky nebyly vydány
2 12. 1. 94

1. 5. 94

1994

stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti v osadě Druhanice
o opatřeních nutných k zajištění a zabránění

3 5. 10. 94

5. 10. 94 19. 3. 02 šíření karanténní choroby
bakteriální spály růžovitých rostlin

1995 1 20. 4. 95

20. 4. 95

1996

Vyhlášky nebyly vydány

1997

Vyhlášky nebyly vydány

stanovení koeficientu růstu nájemného z bytu
v závislosti na velikosti obce

1. 1. 02

o místním poplatku za provozovaný výherní

1 10. 3. 98

1. 4. 98

2 22. 9. 98

23. 9. 98 10. 12. 01

3 2. 11. 98

1. 12. 98 12. 12. 03 o místních poplatcích

4 2. 11. 98

1. 12. 98 12. 12. 03

1998

hrací přístroj
o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem na území obce Chotusice

o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejných prostranstvích
o příspěvku na částečnou úhradu

1 7. 1. 99

1. 2. 99

31. 12. 04 neinvestičních nákladů MŠ Chotusice a školní
družiny

1999

2 18. 2. 99

5. 3. 99

3 13. 4. 99

1. 5. 99

Požární řád
zákaz používání pitné vody z veřejného
vodovodu k užitkovým účelům
o vytvoření a použití účelových prostředků

1 1. 6. 00

2. 6. 00

30. 1. 03 Fondu Rozvoje Bydlení

2000

na územním obvodu obce Chotusice
2 20. 9. 00

21. 9. 00 30. 1. 03 dodatek k FRB

1 10. 12. 01 1. 1. 02

31. 12. 04

o nakládání s komunálním a se stavebním
odpadem
o místním poplatku za provoz systému

2001 2 10. 12. 01 1. 1. 02

12. 12. 02 shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu

3 10. 12. 01 1. 1. 02

30. 7. 02

o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj

zrušení vyhlášky o opatřeních nutných k
1 18. 3. 02

19. 3. 02 31. 12. 02

zajištění a zabránění šíření
karanténní choroby rostlin bakteriální spály
růžovitých rostlin

2002

2 30. 7. 02

30. 7. 02 12. 12. 03

o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj
o místním poplatku za provoz systému

3 12. 12. 02 1. 1. 03

12. 12. 03 shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
o vytvoření a použití účelových prostředků

1 30. 1. 03

31. 1. 03

Fondu Rozvoje Bydlení
na územním obvodu obce Chotusice

23. 5. 03

24. 5. 03

dodatek k FRB
o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na

2 12. 12. 03 1. 1. 04

veřejných prostranstvích

2003
3 12. 12. 03 1. 1. 04

o místních poplatcích
změna

4 12. 12. 03 1. 1. 04

2/2004

o místním poplatku za provoz systému

2/2005

shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

zrušena

využívání a odstraňování komunálního odpadu

1/2006
o nakládání s komunálním a stavebním

1 14. 12. 04 1. 1. 05

odpadem
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/03 o

2004 2 14. 12. 04 1. 1. 05

nahrazeno místním poplatku za provoz systému
2/2005

shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

3 14. 12. 04 1. 1. 05

31. 12. 04

kterou se zrušuje vyhláška č. 1/99 o příspěvku
na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

MŠ Chotusice a školní družiny, zřizované při
MŠ Chotusice podle zákona č. 190/93 Sb
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2004
2005 1 17. 02. 05 5. 3. 05

o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2003

2005 2 8. 12. 05

1. 1. 06

zrušeno

o místním poplatku za provoz systému

1/2006

shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
o místním poplatku za provoz systému

2006 1 14. 12. 06 1. 1. 07

shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhlášky, jejichž platnost skončila, je možno zhlédnout, nebo si vyžádat na OÚ Chotusice

Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v
osadě Druhanice
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 2/94
stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v osadě Druhanice

Starosta obce Chotusice se podle § 16, odst. 1. zákona ČNR č. 367/90 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 338/92
Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění, rozhodl vydat tuto vyhlášku:
čl. 1

Podle § 11, odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitosti se u staveb obytných
domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných
v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro výpočet daně takto:
Obec Chotusice - část obce Druhanice
koeficient 0,3
čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. května 1995 a zároveň se ruší vyhláška č.
1/94, která nabyla účinnosti dnem 27. ledna 1994.
Starosta obce

Pavel Bureš

místostarosta

Zdenka Ďuchová

Stanovení koeficientu růstu nájemného z bytu v
závislosti na velikosti obce
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 1/95
stanovení koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

Starosta obce Chotusice podle § 45, písm. 1 zákona č. 367/90 Sb. ve znění
zákona č. 302/1992 Sb. a podle § 4a odst. 1 písm, b) a c) zákona č. 265/1991
Sb. ve znění zákona č. 135/1994 Sb. stanoví:
Koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce podle § 5a odst.
6 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za
plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. činí pro
období od 1. července 1995 do 30. června 1996
1,03
Tato vyhláška nabývá účinnosti 20. dubna 1995.
Starosta obce

Pavel Bureš

Požární řád
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 2/99
Obecní zastupitelstvo Chotusice, usnesením ze svého zasedání dne 18. 2. 1999, v rámci
své samostatné působnosti podle § 14 odst. 1 písm. i) zákona 367/1990 Sb., o obcích
(úplné znění č. 410/1992 Sb.), v souladu s § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) téhož zákona a §
29 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a dle § 29 vyhlášky MV ČR č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o požární ochraně, vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/99

Požární řád
obce Chotusice

Čl. 1
Účel předpisu
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje
povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob
pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.
Čl. 2
Organizace požární ochrany
Za požární ochranu odpovídá obec. K zajištění požární ochrany (dále jen PO) obec:
a. zřizuje preventistu PO pro zabezpečení prevence,
b. zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) ke zdolávání požárů,
záchraným pracem a likvidaci následků mimořádných událostí a živelných
pohrom,
c. jmenuje velitele jednotky SDH,
d. projednává přestupky v oblasti PO,
e. projednává stav PO v obecní radě pololetně, v zastupitelstvu nejméně jednou
ročně a vždy po závažném požáru v obci.

Čl. 3
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly
respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/
1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MV ČR č. 21/1996
Sb., zákonem č. 50/1976 Sb., (stavební zákon) a dalšími předpisy, majícími vztah k PO.
Čl. 4
Povinnosti fyzických osob
1. Fyzické osoby jsou povinny:
A. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů zejména tím, že:
a. v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně
paliv,
b. nebudou nechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté
elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud je v návodu od
výrobce dozor vyžadován,
c. popel bude ukládán na bezpečné místo
d. budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od
stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích
předmětů z hořlavých hmot
e. minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce,
u spotřebičů na pevná paliva bude 800 mm ve směru hlavního
sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a
plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání
a 100 mm v ostatních směrech
B. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladovaní
hořlavých nebo požárně nebezpečných Iátek, zejména tím, že:
a. budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu
účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným
způsobem,
b. při používání spotřebiče na propan butan budou umístěny
provozní kovové tlakové nádoby na lehce přístupném, dostatečně
větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně,
zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před
povětrnostními a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorech
pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích,
kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících
bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných
společenských prostorách, koupelnách a únikových cestách,
c. tuhá paliva budou ukládána odděleně od jiných paliv,
d. bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majicích sklon
k samovznícení nebo skladovaní a používání hořlavých nebo
jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále
rozšiřovat,
e. bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50
3
m ) budou minimálně:
▪ 300 m od závodu, v nichž se na volném prostranství
uskladňují snadno hořlavé kapaliny,
▪ 200 m od krajní koleje železniční trati, je-li kolej
železniční trati na náspu
▪ 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských
středisek a lesů, krajní koleje železniční trati
▪ 60 m od krajní koleje žeIezniční trati, je-li volný sklad
položen alespoň o 6 m výše než kolej železnice
▪ 60 m od veřejné komunikace
▪ 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné
skládky domovního odpadu, volného skladu sena a slámy
▪ 30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí

C. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s
otevřeným ohněm zejména tím, že:
a. bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,
b. při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné
vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod
dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a
popel uložit na bezpečné místo,
c. při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činnosti
lesního porostu budou dodržovány tyto zásady:
▪ oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu
požáru požární stanice HZS středočeského kraje
▪ tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé
sněhové pokrývky, v ostatních případech musí být určené
místo k pálení izolováno pruhem 0,5 až 1 m, ze kterého
se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální
půdu,
▪ nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich
bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví stromu
▪ ohniště opustit, bude li vyhaslé a řádně prolité vodou,
▪ jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1 x
denně po dobu tří až pěti dnů nebo do doby
▪ vydatného deště,
d. v lese nebudou kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající
předměty,
e. v lese a do 50 m od jeho okraje nebudou rozdělávat nebo
udržovat otevřené ohně (vyjma čl. 4 bod C/c)
D. Zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve 1hůtách
stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady.
E. Udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat
komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich
bezpečnému užívání, až do jejího odstraněni.
F. Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na
označených místech.
G. Udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých
může dojit ke vzniku požáru a ke ztížení hasebního zásahu
H. Vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro
rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály
a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením el.
energie, plynu a vody, nebo ztížily záchranné práce.
I. Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.
J. Obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu
hasící zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany,
K. Řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad
dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a
hořlavým látkám,
L. Umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k
ověření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné
nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.
2. Fyzické osoby nesmí
A. Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají
odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací.
B. Poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky
požární ochrany.
C. Jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s
hospodařením v lese.
D. Vypalovat travní porosty.

Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku,
se postihuje pokutou až do výše 15 000 Kč.
Čl. 5
Jednotky SDH obce
1. Obec zřizuje jednotku SDH
2. Preventistou SDH byl jmenován Vl. Kubelka starší
Čl. 6
Zdroje požární vody
Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:
1. Hydrantová síť - umístěna na místním vodovodním řadu - průtok vody omezen,
použití tohoto zdroje jen v krajním připadě. V letních měsících je zásobování
vodovodního řadu na hranici možnosti zdroje pitné vody.
2. Požární nádrž - cca 50 m vlevo od hlavní brány vstupu na letiště AČR. Objem
3
nádrže je asi 900 m .
3. Potok Brslenka - teče po severním okraji Chotusic.
Čl.7
Ohlašovny požáru
V katastru obce jsou tyto místa pro ohlašování požáru:
1. Obecní úřad Chotusice čp.61, 28576 Chotusice, tel 327 399 223 - v pracovní
době
2. Veřejná telefonní stanice umístěna na křižovatce U Radlů, Chotusice, tel. 327
399 172 (volat č.150)
3. Soukromá telefonní stanice, pí Hana Všetečková, Chotusice 22, 28576 Chotusice,
tel 327 399 477 po pracovní době
Čl.8
Vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach je místní jednotce SDH vyhlašován následujícími způsoby:
1. Sirénou CO, tlačítko ručně ovládané sirény je umístěno v I. patře budovy OÚ
vedle vchodu do kanceláře OÚ.
2. Telefonicky.
K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky SDH, věcných
prostředků PO, použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení
požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru, se
vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 3. 1999
Starosta obce
místostarosta

Pavel Bureš
Michaela Hobzová

Zákaz používání pitné vody z veřejného vodovodu k
užitkovým účelům
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 3/99

Obecní zastupitelstvo Chotusice se v rámci své působnosti, podle § 45 zákona č.
367/90 Sb., §3 zákona č. 130/1974 Sb. a § 30 zákona 138/73 Sb. usneslo dne
13. 4. 1999 vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku č. 3/99

Pro trvalý nedostatek pitné vody ve veřejném vodovodu v obci Chotusice se
vyhlašuje zákaz použití pitné vody k zalévání, kropení, mytí aut, napouštění
bazenů, a to až do odvolání.

Každý, kdo nedodrží zákaz stanovený touto vyhláškou, se vystavuje nebezpečí
postihu podle platných zákonných norem.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 1999
Starosta obce
místostarosta

Pavel Bureš
Michaela Hobzová

O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu
Rozvoje Bydlení na územním obvodu obce Chotusice
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 1/03
o vytvoření a používání účelových prostředků fondu rozvoje bydlení
na územním obvodu obce Chotusice.

Tuto vyhlášku a její doplněk není možné pro svoji obsáhlost zde zveřejnit a je k
dispozici pouze na Obecním úřadě.
Dodatek k FRB
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 1/03
o vytvoření a používání účelových prostředků fondu rozvoje bydlení
na územním obvodu obce Chotusice.

Tuto vyhlášku a její doplněk není možné pro svoji obsáhlost zde zveřejnit a je k
dispozici pouze na Obecním úřadě.
O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 2/03
o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích.

Zastupitelstvo obce Chotusice se usneslo dne 12.12.2003 v souladu s
ustanovením § 10 písm. c ) a § 84 odst. 2 písm. i ) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1

Zakazuje se volné pobíhání psů i jiného domácího a hospodářského zvířectva na
veřejných prostranstvích.
Článek 2

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Článek 3

Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek podle § 46 odst. 2 a 3
zákona č. 200/1900 Sb., o přestupcích, v platném znění, pokud nepůjde o jiný
správní delikt nebo trestný čin.
Článek 4

Zrušuje se vyhláška č. 3/1998 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejných prostranstvích vydaná dne 2.11.1998
Článek 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.
Starosta obce

Petr Kuna

místostarosta

Josef Krupička

O místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 3/03
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Chotusice se usneslo dne 12.12.2003 dle ustanoveni § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d ) a § 84 odst. 2 písm. i ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Oddíl 1.
Základní ustanovení
Článek 1
Obec Chotusice vybírá tyto místní poplatky:
• poplatek ze psů,
• poplatek za užívání veřejného prostranství,
• poplatek ze vstupného,
• poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 2
Správce poplatku
Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Chotusice ( dále jen "správce poplatků" ) a v
řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Oddíl 2.
Poplatek ze psů
Článek 3
Předmět poplatku a poplatník

1. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
2. Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má na
území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Článek 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit držení psa správci poplatků do 15-ti dnů. Po
dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a
poplatek zaplatit.
2. Povinnost oznámit držení psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona
o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen, a tuto skutečnost
musí v oznámení správci poplatku prokázat.
3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, do 15-ti dnů od jejího vzniku.
4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum
narození nebo IČO.
5. Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně
ohlásit všechny psy v domě chované.
Článek 5
Sazby poplatku
Poplatek ze psa činí ročně:
• za prvního psa 60 Kč,
• za druhého a každého dalšího psa 80 Kč,
• za psa určeného k hlídání objektů 80 Kč.
Článek 6
Osvobození od poplatku
1. Poplatek se neplatí ze psů, jejichž držitelem je osoba nevidomá, bezmocná a
osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
2. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 30. června příslušného
kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.
3. Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Článek 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
2. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujicího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově
příslušné obci. Poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendářních měsíců.
3. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku
oznámit ve lhůtě do 15-ti dnů po jejím zániku.
Článek 8
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v pokladně obecního úřadu hotovostně:
a. jednorázově v termínu do 31.března kalendářního roku
b. činí-li poplatek více než 1000,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 30.června kalendářního roku anebo lze poplatky zaplatit najednou,
a to v termínu určeném pro jednorázovou platbu.
Oddíl 3.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 9
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro

poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Článek 10
Veřejné prostranství
Za veřejná prostranství se považují náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Článek 11
Poplatník
1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství
způsobem uvedeným v čl. 9 ( předmět poplatku)
2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za
zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit
zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Článek 12
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství
před jeho započetím.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinnen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnícké osoby, bydliště nebo sídlo, datum
narození nebo IČO.
Článek 13
Sazby poplatku
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1. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m a každý i
započatý den užívání veřejného prostranství:
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb

10
Kč

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje

20
Kč

za provádění výkopových prací za 1 bm

10
Kč

za umístění stavebního zařízení pro výstavbu rodinného
domku

0,50
Kč

za umístění reklamního zařízení všeho druhu měsíčně za
2
m plochy reklamního zařízení

100
Kč

za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných
atrakcí týdenní poplatek ve výši

500
Kč

za umístění skládek všeho druhu, které nebyly povoleny

10
Kč

za umístění skládek všeho druhu, které byly povoleny

0,50
Kč

za umístění skládky stavebního materiálu při
stavbě či přestavbě obytného domu včetně
jeho příslušenství (kolna, garáže, oplocení a
pod.)

v prvních
třech
letech

0,50
Kč

v dalších
letech

1,00
Kč

měsíčně
za 1

100
Kč

za vyhrazení trvalého parkovacího místa

dopravní
prostředek
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část
dne poplatník k činnosti využije.
Článek 14
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a. akce pořádané na veřejném prostranství jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely.
b. vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.
Článek 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v článku 16 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a
veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Článek 16
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v pokladně obecního úřadu:
a. Při užívání veřejného prostranství na dobu kratší 5-ti dnů nejpozději v den kdy
bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b. při užívaní veřejného prostranství po dobu delší 30-ti dnů je možné poplatek
rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první
splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství
započato a zbývající částka nejpozději 31. prosince příslušného kalendářního
roku,
c. poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v
příslušném týdnu nebo měsíci.
Oddíl 4.
Poplatek ze vstupného
Článek 17
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce,
snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí
pěněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Článek 18
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Článek 19
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen nejpozději 15 dnů před konáním akce oznámit správci
poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce
a jménem pořadatele předložit k označení (perforaci)
2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název
právnické osoby a bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO.
3. Do 15-ti dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku
přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
Článek 20
Sazby poplatku
1. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí:
a. taneční zábavy, diskotéky, plesy, společenské večery s tancem a akce
obdobného charakteru 0,5%
b. prodejní akce (burzy, tržiště, aukce ) 1%
c. sportovní akce 0,5%

d. pořady erotického charkteru a striptýzy 5%
2. Obec může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.
Článek 21
Osvobození
Akce, jejíž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Článek 22
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30-ti dnů ode dne pořádání akce. U poplatku placeného paušální
částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek předem.
Platba se provádí v pokladně obecního úřadu.
Oddíl 5.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 23
Předmět poplatku
Předmětem tohoto poplatku je provozovaný výherní hrací přístroj. Poplatku podléhá
každý povolený výherní hrací přístroj.
Článek 24
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.
Článek 25
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinnen písemně, ve lhůtě do 15-ti dnů ohlásit správci poplatku
uvedení hracího přístroje do provozu.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen správci poplatku sdělit
příjmení, jméno nebo název právnické osoby a bydliště nebo sídlo, datum
narození nebo IČO.
3. Poplatník je rovněž povinnen oznámit do lhůty 15-ti dnů správci poplatku
ukončení provozování výherního hracího přístroje, to je zánik své splátkové
povinnosti.
Článek 26
Sazby poplatku
Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 3000 Kč na 3 měsíce. V případě, že výherní
hrací přistroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce bude poplatek vyměřen v
poměrné části.
Článek 27
Osvobození
Od poplatku je osvobozena obec Chotusice.
Článek 28
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.
Článek 29
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti v
pokladně obecního úřadu
Článek 30
Ustanovení společná a závěrečná
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené
(neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím
povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle
ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří
let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo
plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn.
5. Vyměřit a doměřit lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Článek 31
Prominutí
Obec může na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo
částečně prominout z důvodů odstranění tvrdosti.
Článek 32
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o místních poplatcích ze dne 2.11.1998 a
obecně závazná vyhláška č 1/02 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj ze dne 30. 7. 2002.
Článek 33
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004
Starosta obce
místostarosta

Petr Kuna
Josef Krupička

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 1 / 2004
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Chotusice se na svém zasedání dne 14.12.2004 usnesením č.60/
2004 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 84 odst. 2
písm.i) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku
:
Článek 1
Působnost

Závaznost vyhlášky

1. Tato vyhláška řeší systém nakládání s komunálním odpadem a se stavebním
odpadem vzniklým na katastrálním území obce Chotusice.
2. Tato vyhláška se vztahuje na :
a. všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo se na
území obce zdržují, anebo které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, (dále jen " občany "),
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b. VYPOUŠTÍ SE )
11
c. VYPOUŠTÍ SE )

Obecné povinnosti

1. Každý má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich
množství i nebezpečné vlastnosti a v mezích zákona zajistit jejich využití.
2. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem
stanoveným zákonem o odpadech a ostatními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí.
Článek 2
Základní pojmy
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
2
č.1 k zákonu o odpadech. )

2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo
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fyzických osob oprávněných k podnikání. )
3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
4
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. )
4. Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají
odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v
činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce
odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v
okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se
5
současně stane vlastníkem těchto odpadů. )
5. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů
uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující
jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu o
6
odpadech. )
6. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po
vytřídění nebezpečného a využitelného odpadu (odpadu určeného k dalšímu
využití jako např. papír,sklo atd.)
7. Objemný odpad je odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti
nelze odkládat do běžných sběrných nádob společně s ostatním komunálním
odpadem.
7
8. Využívání odpadu jsou činnosti uvedené v příloze č.3 k zákonu o odpadech. )
9. Svozem komunálního odpadu jsou všechny činnosti spojené s překládáním
složek komunálního odpadu ze sběrných nádob do svozového vozidla a jejich
přeprava na místo určené k dalšímu nakládání s odpady.
10. Mobilní svoz (sběr) objemného odpadu a odpadu nebezpečného se provádí 2 x
ročně po vyhlášení v místě obvyklém. Tento mobilní svoz (sběr) je prováděn
speciálním sběrným vozidlem osobou oprávněnou, se kterou má obec smlouvu.
11. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby ( popelnice - 110 l, 120 l, 240 l )
kontejnery (1100 l), velkokapacitní kontejnery, speciální kontejnery pro mobilní
svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, nádoby na sběr odpadu z
veřejných prostranství určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby
jeho svozu.
12. Dostatečný objem sběrných nádob je takový vnitřní objem sběrných nádob,
který při dané četnosti svozu odpadu umožňuje uložit veškerý směsný komunální
odpad vznikající při provozu domácnosti v objektu do sběrné nádoby.
13. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
8
9
zákona o odpadech ) nebo podle zvláštních předpisů. )
Článek 3
Vlastnictví komunálního odpadu

V okamžiku, kdy fyzická osoba komunální odpad nebo jeho složky odloží
na místě k tomu určeném, stává se vlastníkem komunálního odpadu obec.
Článek 4
Nakládání s komunálním odpadem
1. Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému :
a. sklo
b. papír
c. plasty
d. nebezpečné složky komunálního odpadu
e. železný šrot a ostatní kovy
f. směsný komunální odpad

2. Způsob odkládání komunálního odpadu :
a. Sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 l, 240 l (popelnice) a 1100 l
(kontejnery), které slouží k ukládání vytříděného skla a směsného
komunálního odpadu,

b. velkokapacitní kontejnery, které slouží k ukládání komunálního odpadu
vznikajícího v areálu hřbitova nebo pro odpad kde jeho skladba, druh a
charakter nedovolují jeho ukládání do popelnic a kontejnerů (objemnější
složky komunálního odpadu),
c. pytle, které slouží k ukládání vytříděných složek komunálního odpadu
d. speciální kontejnery určené pro mobilní svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
3. Do sběrných nádob a kontejnerů určených k ukládání směsného komunálního
odpadu je zakázáno odkládat:
a. nebezpečné složky komunálního odpadu,
b. žhavý popel,
c. tekutý odpad,
d. uhynulá zvířata nebo jejich části, případně biologický odpad z chovu
domácího zvířectva,
e. zemina,
f. stavební suť.
4. Dále se zakazuje :
a. odkládat odpady mimo místa určená k odkládání odpadu /mimo sběrné
nádoby/ a způsobem jiným než je uvedeno v odst. 2 tohoto článku,
b. ukládat komunální odpad vznikající v domácnosti či podnikatelské
činnosti do odpadkových košů rozmístněných na veřejných
prostranstvích
c. zhutňovat nebo zapalovat odpad odložený do sběrných nádob nebo
kontejnerů,
d. poškozovat sběrné nádoby a používat je k vylepování plakátů či graffiti,
nebo užívat sběrné nádoba k jiným účelům, než ke shromažďování
komunálního odpadu,
e. pálení odpadu na otevřeném ohni a topeništích, která nejsou přímo
určena ke spalování odpadů.
Článek 5
Povinnosti občanů
1. Občané jsou povinni odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, a
to ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, dále komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle výše uvedeného
systému, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a
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zvláštními právními předpisy. )
2. Občané využijí pro odkládání komunálního odpadu stávající jednotné sběrné
nádoby o objemu 110 l, 120 l, 240 l, kontejnery, velkokapacitní kontejnery a
případně pytle.
a. sběrné nádoby na komunální odpad si občané pořizují na vlastní náklady
a tyto jsou jejich majetkem,
b. velkokapacitní kontejnery, sběrné nádoby, (případně pytle) na sklo, papír
a plasty, pořizuje a rozmisťuje obec na své náklady.
c. Majitelé či správci nemovitostí jsou povinni zajistit dopravení sběrné
nádoby k místní komunikaci tak, aby mohly být vysypány do svozového
vozu a následně je v den svozu odstranit z ulice, chodníku či veřejného
prostranství, aby nepřekážely chodcům nebo vozidlům. Dále jsou povinni
zajistit úklid a přístup ke sběrným nádobám tak, aby bylo možno
realizovat svoz komunálního odpadu. Majitelé či správci domů jsou
povinni zajistit počet nádob na směsný odpad v dostatečném objemu, a
to v návaznosti na množství vyprodukovaného odpadu.
Článek 6
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VYPOUŠTÍ SE )
Článek 7
Stanoviště sběrných nádob

1. Sběrné nádoby se umisťují na dohodnuté místo u přístupové komunikace tak,
aby byly dobře přístupné pro jejich vyprazdňování a odvoz.
2. Dojde-li ke znečištění přístupové komunikace, je povinen toto znečištění
odstranit ten, kdo ho způsobil.
3. Kontejnery je nutné umístit na zpevněná místa pro usnadnění manipulace s nimi.
Článek 8
Svoz komunálního odpadu
1. Svoz komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba, a to ve lhůtách
dohodnutých mezi ní a obcí.
2. Svoz odpadů nesmí ohrožovat bezpečnost silničního provozu, za což odpovídá
odpovědná osoba.
3. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na svoz komunálního odpadu, který si původce
odpadů zajišťuje sám.
Článek 9
Nakládání s nebezpečným odpadem
1. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou občané povinni odděleně
shromažďovat, třídit a odkládat k využití nebo odstraňování pouze na obcí
stanoveném místa.
2. Pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou určena tato
pravidla :
a. sběr bude prováděn mobilním způsobem na místech určených v předem
vyhlášeném termínu pracovníky obsluhy speciálního svozového vozu a
ukládat je do nástavby vozidla nebo speciálního převozového kontejneru.
b. tento systém sběru a svozu nebezpečných složek komunálního odpadu
mohou využít pouze občané. Fyzické osoby oprávněné k podnikání a
právnické osoby, při jejichž činnosti vznikají nebezpečné odpady, jsou
povinny zajistit jejich nezávadné odstranění na vlastní náklady.
3. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány pouze v uzavřených obalech.
Článek 10
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti bude odkládán do velkokapacitního
kontejneru, který si zajistí fyzická osoba samostatně nebo ve spolupráci s obcí a
bude odvezen k recyklaci na řízenou skládku.
2. Veškeré náklady vzniklé touto činností uhradí fyzická osoba, která se podílí na
vzniku stavebního odpadu při stavební činnosti.
3. Nevylučuje se možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na místo recyklace nebo
uložení na řízenou skládku vlastními prostředky popř. jiným způsobem.
Článek 11
Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitova

Odpad z čištění veřejných komunikací, odpad vzniklý údržbou veřejné
zeleně a odpad vzniklý provozem hřbitova odstraňují zaměstnanci obce na
určená místa a následně je odvezen a uložen na skládku.
Článek 12
11
VYPOUŠTÍ SE )
Článek 13
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru
1. Poplatek platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo které mají ve
vlastnictví stavbu určenou
2. nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba.
3. Výše poplatku a další náležitosti související s jeho placením jsou stanoveny
obecně závaznou vyhláškou obce o místním poplatku za provoz systému
nakládání s komunálním odpadem.
4. Původci odpadů, kteří na základě písemné smlouvy využívají systém sběru a
třídění komunálního odpadu organizovaného obcí, platí cenu sjednanou v
písemné smlouvě uzavřené s obcí

Článek 14
Sankce

Porušení této vyhlášky se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu dodržování povinností
vyplývajících z této vyhlášky jsou oprávněni provádět pracovníci OÚ
Chotusice a členové ZO Chotusice.
Článek 15
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 1/01
ze dne 10.12.2001.
Článek 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005
1

) § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
3
) § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
4
) § 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
5
) § 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
6
) § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
7
) § 4 písm. l) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
8
) § 4 písm. r) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
9
) např. zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/
1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 254/2001Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
10
) § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
2

11

) viz Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 1/2005

Kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2004 o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č.1/2005
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2004
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Chotusice se na svém zasedání dne 17.2.2005 usnesením č. 6/2005
usneslo vydat na základě § 17 osdt. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku
Článek 1
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem, se mění a doplňuje takto:
1. Čl. 1 odst.2 písm.b) a c) včetně poznámky pod čarou č.1 se zrušují.
2. Čl. 6 a čl. 12 včetně poznámky pod čarou č.11 se zrušují.
3. Čl. 14 ve větě první se vypouští odkaz na § 66 odst.1 a § 69 zákona č.185/2001
Sb., odpadech zní: "Porušení této vyhlášky se postihuje podle zákona č. 200/
1990Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů".
Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.3.2005

Starosta obce
Petr Kuna

místostarosta
Josef Krupička

O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č.1/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Chotusice se na svém zasedání dne 14.12.2006 usneslo vydat na
základě § 10b a § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Obec Chotusice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
1)
"poplatek").
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
Článek 2
Poplatník
1. Poplatníkem je každá 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 poplatek odvádějí
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci na území obce Chotusice, 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.
3. Povinnost platit poplatek se vztahuje i na cizince, kteří mají na území obce
Chotusice přechodný pobyt na základě dlouhodobého víza dle § 30 a násl.
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a dále trvalý pobyt na základě povolení k pobytu dle
ustanovení § 65 a násl. téhož zákona
Článek 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně do 15 dnů vznik nebo
zánik poplatkové povinnosti.
2. Ohlašovací povinnost se vztahuje i na osoby, které jsou od placení poplatku dle
ustanovení této vyhlášky osvobozeny nebo mají nárok na úlevu. Důvod pro
osvobození či úlevu musí být správci poplatku při ohlášení prokázán.
3. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své
identifikační údaje.
4. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do patnácti dnů
jakékoli změny v ohlášených skutečnostech.
Článek 4
Sazba poplatku

Celková sazba poplatku činí 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a
tvoří ji:
a. částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a dále

b. částka 250,- Kč stanovená za základě skutečných nákladů obce v kalendářním
roce 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok. Skutečné náklady v roce 2006 činily 364.477,- Kč, k 30.11.2006
činil počet obyvatel 673 a 52 rekreačních objektů, tedy náklady na jednoho
občana činí 503,- Kč.
Článek 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný jednorázovou úhradou nejpozději do 31.3. každého
kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
3. Poplatek se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, poštovní poukázkou,
případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.
Článek 6
Osvobození a úlevy
1. Od poplatku se osvobozují:
a. děti narozené v průběhu kalendářního roku, počínaje dnem 1. ledna
daného roku
b. studenti po dobu zahraničního studia
c. osoby dlouhodobě žijící v zahraničí
2. Úleva se poskytuje:
a. občanům starší 70 let dovršených v daném roce ve výši 100 Kč.
2. Vznik a zánik nároku na osvobození nebo úlevu od placení poplatku je poplatník
povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost rozhodná pro vznik či zánik na roku na osvobození nebo úlevy.
Článek 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 4/03 ve znění pozdějších novel, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12.12.2003.
Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dne 1. 1. 2007
Karol Milčák
Bc. Ludmila Lehetová
místostarosta
starostka obce
1) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

