obe.ně záve!Á *!h|ÍškÁněltylc Láně Toušeňč.2/'008
slrcnl'ďováni,

o híltnín popl'tku a proÝ@ syllénu
!běru, př€pmlf,' třldění' vyÚívÁíi r odlfuňoútri
koDU.]óltricb odpadú

zaý upileheo něstyse Líaě Ťoušeň
9 usneslodne l 7' prosinÉ2003 !'}'dď n. zjljodě s |0 . E 3a
odsi 2' pismme i) áloíd ě 123,2000sb , o ob.ích,a v $uladu ý ákÓneÚ é' 565/1990sb.' o
mistníchpoplrlcich.v9 zněnipozdě]šich
pltdphú.tutÓ Óbécněávmou vl]h|]í&u
o míslninpoplalku
a prcloz sysdfiu shrÓnážďov{ni,sběru,přpBv}' lřiděnl' v'uŽIváníá odshňoýiní komunálnich
ČÉlekr
zik|adli ultÚov.ní
1)
Měslys L,áaéToušeňvlb irá mktnípop|alekz prÝoz syíéňu shomaŽd'Náni'sběru'
přepr$!. liíděnj' quživáni a odsb'nÓváni konuná|nich onpadú
(dálejen pop|atek]
2)
výkÓn sp.Áw nistníhopop|alkupÍovÁdíúiadněstyse LáZě Touleň ldále i! správce
popheu) l v řiz.n Í}e věce.hnishich pÓp|dlků* postlpujopod|ozá}onaě. ]37/1992sb', o správé
daňí l popl ků.ve.ěni po'ějšich předpisú,
pokld zátoí ě' 5ó5/1990sb'. o n frich pollaicich!
ve měni pozdějšich
přgdpjsů,
néíďovijinú
čúnek2
Přednět pop|rlk!
Pop|dtekse l]/bi'á a prvoz syslénúsbómažd.oÝili, sběn! p}epEr}' třiděil. lyuŽJváníá
odsftňováni komurílnichodpadůná územieésqs Lázně Toušeň'kteď byI sláÍovenÓbecně
úVmou v7hláško!ob.e Lázně Toušeňě' 4'4004j o systémushrcmažďování,
sběru,plepmýy,
třjd&i' l'],!Živáni
a Ódsb'íNánl*omunálnich
odpadÓ a nak|ádÁíí
so sbÝébním
Ódpadenvob.i

&jcká o$ba' klcrá ná v Běstysi há|ý pobýl a domáclosl ňúž€ bý pop|atekodýáděn
spoleóným zÁstupÉm' a rcdi|mý n.bo bttoť dům Ýlďtnírem nebo spóv€m] E4o osoby
jsou pÓvinny měslysi při plarcni poplalku ÓÍáĎjt jména & dala 'aBrní osb' a k9é

b)

k
ryzická osob'. ttďá ná v k,ú'Láaě Touš.ňve vlastnicel sbvbu urč.nÓUnebÓ s|ÓUžící
in'lividuélnÍ
rckrcaci've kleé noníhIóšenak lry!|émupobÍu Žá'lnáryzická osobaimÁ.li k
tétÓshvbě vlsbické pnívovic. o$b' jsou po m' platil pÓplalékspo|ečně
a ngozdilné,a to
ve vJ^iÓdpovid{ici poplatlaajednu 8zickou osobu,

2,
od pop|alkujc osvoboMo třelía každé
dtr|šidilě l dooáonostive věl(u'lo I3 lct' N árok no
ŇýÓb.aí stejnějakoánit osvoboani od poplalk! a odpadyj€ p|ácé(poplahik)pďinen oaánil
velnúlědo|5dnúodÍoáodnéudáIostj'

clí.ck.|
oh|ršov*íporiÍíďl
1)
osoby UveJenév ě|' ] láÓ Ýyh|áš|qj$u poliíny oaámit spiívci pophtlu do ]0 dnů od
nabydúěiníoíiléb ]yhlášryjÍéno'plímgnia dlll neozeníosob'kteÉjsouPÓplabRy a a kieé
jakoŽi da|šiskuteÓnostircáodnéproovéienisplíěnlpoplatkovópovinnosti'
poplalckodÝ'dějÍ,
povinnostiv pniběhukaládálnlho rku,
v pípadě.žedojdere váiku éinšnó pon|at*o!é
jso! osob' uv.denév č|'3 téb wh|áškypolinny splnil sýouobamoýÚl pov]nnostdo 15
povinnoíi'
dnůodednevbiku ói měiy poplatkové

3)

s{br popt ku
l)
sazbapoplatkua kon uÍálni odpaděili rčÍě el ken čstktr 500'"Kčnakalďdjlni Íok'
loholo
subu
Poplalkl ÍÓli É sfi'sItr Usbnovenis l0b odý' 3 pGm04o ěÁíky:
250'.(č a osobua k.|ďďiíní rck E 10bodsl' ] pism'
250'. Kč ěj!*a slanovenín. ák|adě s*uteěných
!ák|adůobce piedchÓzjlÓ mku nd sběr a
svozÍeďiděíélDkomunálního
odpodu a tolendáili Ó|i (Piílohač,l )

a)
b)

2)
RoáěloÝáni nákladůměstysena sběÍo svoz'gvýřídéného
*omunájnihoodpaduna Ó$bu jo
s&nov.nov přiloF č.l iétoryh|ÁŠky,
])
v p}ipoděměny nista trveléhopob)aun.bo aěny vlasfiictvísllvby, kleiájo urěenánebo
ďoUá k individuálnírek@i v p'úběhu
kolendÁhjhoDk!' uhmdisepop|atekv pÓhěňé výši'kleiá
pďlu
talendilni.h
měsíců
pobýu
nebovlasbicNíshvby v příslušĎém
kllgndáhlm lse'
ďpovidd
Dojde|i kéňěíě v průběhu
ka|eidláh[roměsico'jepo slanoreli pďtu měsiců@zhod.ý
stávna koncitoholoměsie'

I)

ČlÁn.kó
vnik i úúik popbtkovépoÝiíúďti
po dni, kdy pop|.lková p.vinnost
Poplalek s9 plali od Pďniho dne měsícenás|edujícího

2)

Popla&od povimoí miM upljfiut|n mčgie'v němžLrl. skule.noí mft|a,
č|Ábek7
spl'tnoí pÓphrkÚ
1)

Poplatekje
splatný:
příslušného
a) jednoníaÝq ng,jpÓzději
do 23' únoÍa
rcku'
b) 2x běně, a to do 23'únom
a do ] l ' čgdoc. piislušného
roku'

Č|á.ok3
Usl.nov.Íl .polďIí l zivě.éčná
1)
NebudeJi poplotetaplom Včasnebove sprÁnévýšj.qněřl sp'áýccpoplelkuPjplúk
plfubním výněÉĎ. pňčemžmůŽepop|algkzlýlit aŽ 'a bojnÁsobek'Vy.ěřéné poplalll $
aokruhlují nacelékodny'
2)

Tonu' kdo nesplni ve lhůlésfuovené louto Ýyhl{škoun.bo Íoáodnutim povimÓ*
'€peněžilé povány,nů'Éspráv€ popl'lku uloži!pokufua 'esplněnípolimcti nep€ňězité
povlhy !e smysluuíanove.i s ]7 a $ 37aziloná č'3371992sb'' o spnÁvědsi l poP|atků,
ve dění po'ějšich ptedpisú'

pokud pÓplátnil nosp|ní svoji pop|dtkNÓU (oamoýac' povjmÓst urěenouloLto obecně
3)
ávmou vyh|íškou'la d|uáý pop|atekvyměřit do !í lď od konB kalgndilniho rku' ve
povinno* vTi a'
klerémnop|,lková (ondÓÝac'
4)
ayli před Upl)nÚtim lé1o]hiry uóiněn úkon smělujici k vyměieni p.plá&u nebo jeho
dod.lečnémushovení, běŽílři|etá |hůtanovu Ód koíca Íok! v némžbyl popl&lnik o ionto újÓnu
zpBven' v}úěřit a doměřit dop|ďek lze ňéjpozdějido l0 let od konce ka|ádánlího roku. ve klenjm
poplalková polinnosl lÍikla'

Č|án.L9
Ustlnov€ni zrušUjíci
Ó 4D0!4 Ó nlshím pop| ku a prcvozsyíému
ob*ně ávmá }ah|ášk.Ób.e LáZř TouŠeň
odpadu'
shmm.ždbváll'sběÍ!'pl€praw, tijdéníraužiýáli a odsE€noláni komDnÁlniho

čúnekro
Účiííďt
T.to ob*trěávmá vyhláškánabúúúěiÍ|ostid.em 2,l '2009

/,..Ž

./,,..

"

vyhlíšk. sohválenázásfopitektvemméstyse
Dafum !'hlášení(vyvěšeno:

Nákladyn. .běr . ďoz odpádů

2U 724,00Ka
763766'00Kč
9G8.9.,00 Kě
1129

3 pbň' b)
sazbá poP|álkud|es10bodst'
pop|a|c|.h
áko.a o nislňích
obec dop|áci n. 1 ob&ía rcén.

657'84Kč
250,00Kč

.57 'a4Ré

