Obecně závazná vyhláška obce Podolí č. 4/ 2007
o místních poplatcích a nakládání s odpadními vodami

Obecní zastupitelstvo obce Podolí schválilo dne 10.9.2007 a vydává podle
ustanovení §15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písmeno a) a § 84, odstavec 2, písmeno i)
zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen vyhláška) :
Článek I
Základní pojmy
1.

2.

Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnujících
kanalizační stoky k odvádění odpadních a srážkových vod. Kanalizace je
vodním dílem.
Odpadními vodami se rozumí splaškové vody vznikající činností fyzických osob
a chovem hospodářských zvířat nebo právnických osob oprávněných k
podnikání.
Článek II
Základní ustanovení

1.

2.

Obec Podolí vybírá místní poplatek za nakládání s odpadními vodami (dále jen
"stočné").
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Podolí (dále jen "správce poplatku") a v
řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon ČNR Č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví
jinak.
Poplatek se platí obci Podolí, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt,
právnická osoba oprávněná podnikat v předmětu podnikání nebo se na jejím
území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, dále jen
odběratel.
Článek III
Nakládání s odpadními vodami a míra znečištění odpadních vod

1.

Odběratel může do kanalizace vypouštět odpadní vody v přiměřené míře
znečištění. Jde výhradně o vypouštění odpadních a dešťových vod ze střech
,dvorů a domácnosti rodinného domu, hospodářských budov nebo rekreační
stavby, z kuchyně, koupelny,
z mytí a praní v domácnosti, nebo
z adekvátního zařízení předmětu podnikání.
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2.

Do kanalizace je zakázáno:
- přímo vypouštět fekálie, močůvku a silážní šťávy;
- splachovat smetky ze dvorů a ulic, písek, bahno, hlínu a podobný materiál;
- vylévat výplachy z míchačky a nádob po stavebních a obkladových pracích
(od písku,vápna, malty, cementu, obkladových lepidel apod.);
- průmyslová hnojiva a jejich tekuté složky,
- kyseliny a žíraviny,
- barvy a ředidla,
- tuky a mastné látky,
- čistící prostředky a rozpouštědla,
- lepidla a pojivé látky,
- oleje a olejové kaly,
- ropu a ropné produkty,
- dehty a látky na bázi dehtu,
- soli a solné sloučeniny,
- těžké kovy,
- jiné látky ohrožující kanalizační stoku, životní prostředí a obyvatele obce
nebo označené příslušným předpisem či vyhláškou jako nebezpečné.

Článek IV
Poplatník
1.

2.

1.
2.

3.

Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt může pověřit jinou osobu k placení
poplatku. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za
rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny
obci oznámit jména a příjmení osob, za které poplatek odvádějí.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba, případně 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.
Článek III
Sazba poplatku
Cena stočného je vypočtena paušálně . Pro výpočet paušálu stočného není
stanoven žádný cenový předpis.
Sazba poplatku pro poplatníka podle této vyhlášky je stanovena podle
ustanovení § l0b odstavce 3 písm. a zákona o místních poplatcích a činí 130, –
Kč za kalendářní rok. Výše sazby se může měnit na základě rozhodnutí
obecního úřadu a to doplňkem k této vyhlášce, maximálně jednou za rok a
změna musí být vyhlášena do konce měsíce března za daný kalendářní rok.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
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Článek IV.
Splatnost poplatku
1.

Poplatek je splatný:
a)
b)

2.

poplatek nebo souhrn poplatku za domácnost, rodinný dům i za bytový
dům je splatný do 31. května kalendářního roku.
Výběr stočného za rok 2007 se bude vybírat se splatností k 31.10. 2007

Při vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný do 30 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti, jestliže jej nelze zaplatit v termínech
uvedených v odst. 1.
Článek V.
Ohlašovací povinnost

1.
2.

3.

Poplatník podle této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku v termínu do
31. května kalendářního roku své jméno a příjmení.
Poplatník podle této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku v termínu do
31. května kalendářního roku údaj o vlastnictví stavby určené nebo sloužící k
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba.
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku skutečnosti rozhodné pro vznik,
změnu nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny:
a) trvalého pobytu
b) vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Článek VI.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny včas) nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)
část o 10 % za každý započatý měsíc zprodlení. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité
povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení §37 a
§37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v
jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout na základě písemné
odůvodněné žádosti podané na obecní úřad nejpozději měsíc před dnem
stanoveným v článku 4 odstavec 1.
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4.

5.

6.
7.

Prominutí poplatku není nárokové.
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací nebo(poplatkovou) povinnost
určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří
let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací nebo (poplatková)
povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku
nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v
němž byl poplatník o tomto úkonu uvědomen.
Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 5 let od konce kalendářního
roku, v němž poplatková povinnost vznikla.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007

……………………………………………….

……………………………………………….

ing. Lubomír Sehnula – starosta obce

Vlček Jaroslav – místostarosta obce

Záznam o vyhlášení :
Tato vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách Obecního úřadu.
Datum vyvěšení :

11.9. 2007

Datum sejmutí:

30.9. 2007
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