Obecně závazná vyhláška
obce Podhradí nad Dyjí č. 2/2008,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2007,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Podhradí nad Dyjí se usneslo na svém zasedání dne 4.7.2008 na
základě § 14 odst. 2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZMP) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h),
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně
závaznou vyhlášku:
I.
Obecně závazná vyhláška č.3/2007, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se
mění a doplňuje takto:
Do čl. 6 osvobození a úlevy, se nově vkládá odst. 5, který zní :
1. od poplatku v souladu s § 14 odst. 2 ZMP se osvobozují :
a) majitel nebo spolumajitel nemovitosti ( dále jen majitel ) na katastru obce, který tuto
nemovitost vlastnil k 1.lednu daného roku a předmětná nemovitost není pro daný rok
osvobozena od daně z nemovitostí a tato daň zní pro daný rok z ní byla či bude předepsána
b) manžel či manželka a příbuzní v přímé linii, tj. děti, vnuci, rodiče či prarodiče ( dále
jen příbuzní ) majitele za podmínky, že mají s majitelem totožnou adresu trvalého pobytu.
2. Osvobození od poplatku podle odst. 1. platí pouze při splnění všech následujících
podmínek:
a) první rok, kdy majitel žádá o osvobození, doručí majitel na obec Podhradí nad Dyjí ve
lhůtě do 30.dubna příslušného roku následující doklady:
• výpis z katastru nemovitostí, včetně čestného prohlášení, že předmětná nemovitost není
pro daný rok osvobozena od daně z nemovitostí a tato daň z ní byla či bude v daném
roce předepsána
• čestné prohlášení, že totožné trvalé bydliště jako majitel nemovitosti měli ke dni 1.ledna
daného roku další členové rodiny nebo domácnosti
( s uvedením jejich datumu narození ), jejichž osvobození požaduje
• čestné prohlášení, že ani on ani jeho příbuzní ( jejichž osvobození požaduje) neměli ke
dni 1.ledna daného roku splatné pohledávky vůči obci Podhradí nad Dyjí
b) v dalších letech musí majitel doručit doklady pouze v případě změny, která nastala
k 1.lednu daného roku ( oproti 1.lednu roku předcházejícího),
a to ve lhůtě do 30.dubna příslušného roku. V případě, že žádná změna nenastala, majitel
nic nepředkládá.

II.
3. Osvobození od poplatku podle odst. 1 pro daný rok neplatí ( ani pro majitele ani pro jeho
příbuzné) v případě, že majitel nebo jeho příbuzný měl k 1.lednu daného roku splatné
pohledávky vůči obci Podhradí nad Dyjí.
4. Osvobození od poplatku podle odst.1. neplatí ( ani pro majitele ani pro jeho příbuzné )
v případě zjištění ( byť i dodatečného ), že jsou údaje uvedené v čestném prohlášení dle
odst. 2. nepravdivé.
II.
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2009

……………………………
Petr Čálek
starosta obce

……………………………
Božena Zerzová
místostarostka obce

Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce OÚ dne: 7.7.2008
Vyhláška byla sňata dne: 23.7.2008

