MESTO RIJ:DOLFOV
obecně závazná lylláška
měsJaRudo|íov
č.0812007
o pop|atkuza komunálníodpad
z€stupitelstvo
obc€ 3eÍjasvém
zasedáai
doe2ó.0q'zoou
usnexnime5llfoYusleslowclatÍa

ákladé$ ] 7a ákona l85/2o0tsb', o odpadecha o zDěněněkrerých
dalŠich
zálonů.ve
zněnípozdějšiohpředpisú'a $ 84 odst.2 písm.h) z{kona č.128/2000Sb.' o obcích(obecíl
dízenf)' hÍo ob€cíě ávaaou whlášku:

Člr

Úvodní ustanovení
obec toutoobeďrě ávazrcu vy}úáškou
sjaíovi popla1ekza komunání odpad,ktefý vzniká Ía
úemíobce.

Č|.2
Sazba poptstku
Na ákladě přďpokládaných opníŤěných nríkladůobce ryplývajícíchz režimu naklád.iní
s komut!.álníBodpademrozvrženýchaajedrrotlivéuživate1e
ěini ťoční
sazba:
.
.

2 000'- Kč najed{u sběmounádobu do objeBu 120l při ixervalu svozujedeD}nát2a
7dní
l 240'- Kč úajedíu sběmounádoblt do objemu 120 l pli í*eÍva1usvozujedenkrát za
14 óÍú
980,- Kč najednu sběríouúiidobudo objeeu 120l při intervďu svozujedenlaát za 21

v pŤůHhukďerdářdho roku zllěna ií1eťvalusvozu nenímožná.

Čt.
s

Osvobození a úlew
Ule1Ypro poplst!flv (platípro 1. sběrnounádobu):
a) Na sb&trou!ádobuježptríjedenpoplatnik,obdrží
slew ve svozovém
cyklur|al lok:
. Jedenhítza 7 doí1 320,-Kč (roěd sázbapoplatkupékčiní680,-Kč)
. Jedelk'átza t4 dď 820'.Kě (ťoěnI
sazbapoplatkupakěiní420,-Kč)
- Jed€okát za 2l dní650,.Kč (roěÍJsazbapoplalkupakčiní330,.Kč)
b)
.
.
'

NB sběmou idobuježplnídvapoplatníci,
obdrá slew v€ svozovém
cykiu!a 1 rok:
Jedenkátza 7 díí660'.Kč (roč!ísazbapoplatkupak činíl .340,.Kč)
JedenMt za 14doí410,-Kč (ŤoěDí
sázbapoplatkupakčiaí 830,-Kě)
Jďedgdt za 21 d!í 320,-Kč (ločDí
sazbapop:atkupakčini 660,-Kč)

)o poětu poplehíků }l!ících sběŤnénádoby s€ n€uapočítávají:
a) narozed obča]!é
v pňběhu ka,]endářního
'ok!
b) studetÍi,kteřísfudujív 2áhaničídélejak půlroku
v poEěrné částive tÝši 1/12staíovonéŠlzbypoplatku pfiptdajícího na dobL pob'tu
za k'ždý ukončeBýměsic miEo město Rldo]fov!
a) izické osoby hospitalizovaíénepletržitěpo dobu delšínežtři měsícev příslušném
b) umístěitév ustavech sociá]ní péěenebo v domech s pečovatelskouslužbou mimo
městoRudolfov
dalšífyzickéosoby,ktelépokazatebě nepobývajína úemím&a nepietržitěpo dobu
dolšínežťi m&íce v příslušnéhrooe s qÍjimkou pob}tůve stavbáchurčeíýchnebo
sloužcíchk individuá|nílekŤeaci
d) Ťzické osoby ve výkoúutrestuodnětísvobody,neboúmíslěné
ve }Yšeťovací
vazbě
Dojde-li ke znněněv prubčhukalendářÍíhoměsíce,je poěí:ánadoba osvobozeníod 1' dne
násiedujíclhoměsíce'
splúěíí\.ýšeuv€dených podmínekpÍofuirok na osvoboz€Jt{ ď poplatkuje lutné spÍávcr
popla {u doloŽit píŠeEně.v případě,že Bá.ok Ílaosvobozeíítrvá déle nežjeden rck,
dokládá se nlirok opakovaltěGaŽdo.očně).
vzÍIik náťokuna osvobozeníje poplatníkpoúrcn oa!íúit správci poplatku píselÍtoěve
]bůtě15 dnůode dne. kdy nas1alaskutečnoýzektádajíc!fuirok na osvobození,ve stejíé
11tttěa stejnýmzpůsobemje poplamíkpoúnenspriívcipoptatkuoznámit zánik ná.olQ lla
osvobození.
Pravidla pťoplovoz sBmých nádobjsorr ufčenav obecněávazné směmícič.0ll2007.

čt.a

Splatnost
loplatekje splatnýjedno*zově do 28. 2. kalendáln1ho.oku.

čt.s'

Zrušoyacíustanovení
Touto lyl áškouse Tušujelyt áškač.3/2005o místníchpoplatcích.

čt.o

Účinnost
Tato obecnězávaznií}ybláškaměstaúabýváúčinnosti
díeÍn 0l.01.2008

'

C-.

.."-h.&-)ttu
Ing. Milan Třebín_

staÍostaměsta

..1áÁ

1,
'''vri
n'iri- *+(.,*".t
-1.i"

}.
v)'věšeno:
V}'véšeno:
/$!3
"-.
Í"Efu
\ +,oš{o.r/

Sejmuto :

Rozúčtování
částekpop|atkůza komuná1níodpad
Po$žÍvané
voličily|
a) PoÍíěméčástz8 svoz a ulože!íTKo včefuěobje@éhoto se ro\Ťrác€]ková čiístka
v obci za ro} dělení celko$,rn počtempopelnic, to celése dělísvozoDhi cyk]y:
.

Jedenkťátza 7 dní,rovaá se ( 1 2l8 096,. Kě : 800 nádob) : 1_ l 522'. Kč
JedenMt z.14 dnl,rolrráse ( l 2l8 09ó,. Kě: 800nádob).2 = 76l.- Kě
l .de,1íÍ6t
za 21'd3í'Íovnáse ( 1 218 096,. Kč : 800 íádoó) : 3 = 507,-Kč'

b) Pni:oěn]énáklady tříděn]TKo íajed popelíici ='celko!á ěístkaúk1adůodďteírí
o odeěnu z EKoKoMU' dělená počt€m popeldic:
(371.219'.Kč- |06 343'-]G) : 800= 331'-Kč
c) Pťům&úé
n.íklady!a pÍovozsběméhodvo]u najednu popeltici = cÓlkové.áklady
dělenépočtempopelnic:
l19 901'.Kč: 800= 150'.Kč
výpočetzáliladníčást]rypoplatku= poměrnáčástza svoz adožeď:Ko +'průÍÍěmé
níkladyna rříděníTKÓ íajednu pop€lnici + pfůllěméníklady na provoz sběrného
dvomCyklus:
. J€denjaát za 7 dnl; 1 522,.Kč "| 331,. Kč + 150,. Kč- 2 000.. Kč..
. JedeE}nótza 14 dní;?ó1,- Kč + 331,- Kě t 150'. Kč - p!qJ!L:
. Jedelbát 2{ 2l dď;507,- Kč-i.331'.Kě + 150'-Kč- 9!0,:lel
v'boč€t paušÁ1trích
úlev
Používs!éveličily|
. Početpoplatnjla1v
obaik3|' |2.2006:2 436
- Přibližnýpočetpopeldc 800
. Podíl občanů
najedlo lopelnici - 2 43ó : 8ol = cca 3,0
Z toho plametlí'žepaušá'lní
slevaÍ,aosobumá ěiíit 66 % celkovéčástky.
Paušá]nis1€}? na dvě osobymá činit33 % čás&y.
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