něstys. Lá7nčTouš.ňó' |/20r1
obecně ávaztrá Ý-ah|áška
o nislnín pophtku d pÚýoz systénu
sbroma'd'ovánísběru.přéndýy' lřidóni' r-aažiYínil odslrfio!áni
konlUnálnichodp ů

se ía své Zsedánídne17']' 201l usnes.nínčxUsnes|ov}dat
Zaíupilc|stvo
měsqseLázněToUšeň
vc děni Po7něj!ích
2
|a ?ák| ě JsfuoÝcni $ la odí' ákona č' 565/1990sb'. o mhliic]l poP|alcich,
sb,.Óob.ich
pisn'
2
h)zákoniil'
|23/2000
d) a $ 34 odí Pi!m'
piedphů.ay sotr|adu
s uíanorcnín$ l0
pop|atkua
misbifr
př.dphů.tut. .becně ávmÓu Vyll|ášku
o
(Óbeíi Zlireni),le aěni pozdějšich
prevo7 rysému shrdnaŽdbvíní,sběru pÍePnrf,. třidéni, využivátria od{raňov:jníkoÍunáhli.h odPadú
člá.okI
zík|'dni uílndvenl
Měsiys Lá.ě lbušEň (dá|c jen ''měsryJ.) toulo vyh]Áškouavádí mishi pÓpklck 72 nrovoz
odpadů
syýém(shrm.Žd.ováni,sběru'přcpmll' liidĚni.1yŽfuánia odstrrňÓvánikoÍuná|ních
:

R'e'opop.'.r'

\ J | o n i \ oÚ ' ' d '

(.q{ | Me

Io e.,ddk rl

picpEvy' tÍiděni.ryuŽivániaodsbmovánj
s]rcma bvíni, sbéru,
Pop]aléksg
Ýybi.ila pÍoýozsydému
|a úre'niměstyseLizně Toušoň.ke.ý by| ýánolen ob€ c ně ávmou v}h|áškou
komunálnlchodDadů
obcc |&ně'].ou!eů č,4/2004, o syýójnu ířonaždbváni. sběru, pieP 1, tiidéni,v'uŽjváni s
odýraňolrjni konuná|'lích odoadúa nsk]ádáni se íavebnln o'loa'len v obci Lnně Toušeň.

c|áíek3

Podahik

Pop|ltek7' pmÝoz syslémuílr|nýnbvín', sbéru,pfupmvy,tříděni.rf,!živániaodýÉňování
ryzická Ósobr, klerá Dlá v nlěsqsi h'rlý pÓby1i a domácn.* mťLŽebÍ poplatek odvíděn
spo|cl:lýňásup.cm' z mdinnýigbo bylovýdůn vjashikemncbo spÍÁýcemi
\{o osÓbyJ$u
poviiny Děst}Tipii placenipop|dkDoztríňitj'nénaa dáú íarzeni osob.z kte.épop|atck
ízjckÁ osobq klerá mí ýk'ú. I,ázně'lbtršcňrc Ý|ótni.tvi stlvbu určenouícbo s|oužici
pobýu ádná izická osoba:má lik této
l individuílnifukrca.j've kte.énenih|ášenakt1a|ému
a nďo7ni|ně.a1o Ýe výši
pEvo vice o$b.jsou poviiny platilpop|ÍekspolEúnú
ý!Ýb. Ý|ash]cké
odp.vidajiciPoP|rlkUajEdnÚ ryzickouosobu
čúnekt
oh|ašovaliFvi.nosl
nejPo,nějido30dnů
Pop|alníkjcPoVi't'oh|ísilspÍivcipopIalkuV'iksvépoplalkovópovjnno
připadně
doloŽit
erislcDci
skuteč'oýi
p|atjt
poP|Íek
Ýaikk,
kdy
n
pÓ}iniosl
te'lo
od. dnc.
poplatkoýé
poviluosii
od
4tládaiicich osvobo€ni ncbo ú|e!u
)

Pop|aln'kd|eč|,] odí, l pkm. b)lólol]lh|áškyjepovingnoh|ásitspnávcipoplku z.jn. Piíneni,
nebÓpopisné
čísto
ýavby ÚÍten.
eVidenóní
b}dliíé.popřípadě
dalši resypm doruéoláni.
'iméno.

ncbo dotr2icitindividuálni rek.eaci.Dgni|i iato ýaýba označena
evideňóíjmnebo popisným
je lato ýavbaumjstěM
éi!|qnóG|opďce|nípoámku, na klerém
slgj.ým Způsobem
a le ýejné|hůtč.is.u
íop]{liiui povinnjoh|ásilsplávli poplatkuZinik $é
pop|arkvéPovi''troíivdúslcdkumény hJ|ého pobýl nebo} dů
íavbó UÍ.cnóncbo!|ouŽicik i'úiVi'luálnirckrcaci'
Pop]al'ik. ktcrý ncmá sid|o ncbÓ bydliíě na územič|enského
s'i!u Evrcpskéunie.jinól'o
smluvni|rc $áiU Dohody o Froplkójn hospodářskémproíofu nebo Švýcďskékon|edence. trvede
|JoDě údá]iipo'!dov.ný.hv odsláv.j 2lohoto óLÁ|kuad.csu$tho z'ňocnči.cVlu7lňsku pfu

5.

],

Dojde|i ke ,nlě!é údaji]uvodctrý.hv oh|áieni,.iePop|atník
nebo p|álcepoviDenlulo 7Dénu
oznámiido |5 dnůodc dDc.kdy iáýala

pÍopoplalnika
podle
s'na pop|atku

] télo!Jh|d\l) c li ce|kemiiltku 500.- Kc o ]c

z čídky250'- Kč z. k. eidífuírok,a
7 čá*ky 250!- Kč a kalendáinj rok, Talo číýka.icsbiovcná na ák|adčskutčných
ník|]důobce piedch.7ihoÍokuí. sběÍl svÓz netiidé'ého
odp u 7j
lkoDUnáLniho
pÓp|atnika
a kaLc|dáinisk

Roaiúováii skulečných
ník|adů
měsrysepředch.7ihoÍoku na sbĎr i svoz neliidéného
je
komu'á]'ij]lo
odpadu
a osobu šanoveno
v piíloz č, I táo vyhlášk]Př'lohaě' I jc i.dílnou
]]
V připaděaěny 'nnh daléh. pobýu trcbohěn),rlaínici!ísúvb}. kteríjeu.čeraneboíouŽi
k indjviduánirekrea.jv průběh(krlendářni]lorcku' sc uhladipop]aleký poňěné výši.klgÍáodpovidá
ka]endáhi]nÍNc' Dojdc.li kc
Poólu ka|eldářní.hněsicůpobýl' nebol|aÍnicdí ýavhy V Piír]Ušném
změnúv pÍůběhu
ka|endářním
měsice'j. po íiíoveni poětuměsicůrozhodnýýaý na konci bholo
clánek 6
vznik ' zánik pÓI'lďkovépov.nÍ$li
Poplalcksp|áli od prÝnihodneměsicenáígdu]i.jhopo dnj.kd] pop|alková
poviinÓsÝnik|a'
?'

povi|no*zanjkáup|lnulim'nůsícc.
Pop|atkoÝá
v n.mžtalÓskulečnoý
nanr]a,
sp|llnoýpop|alku
jednorázově.
Poplalekpro popl!!'íkapod|eč|.3 létov'hláškyje sp|atný
3 to nejpozdějj
do ] l 3'
přis|Ušn
éhoka|endíin
íD mku.

|
í)d poplriku jc osvoboalo ticti t kiždédrlši dílě Ý domácnoýj ve věku do l 3 |el NÁlo* na
osvobození.
ýejně ilko ánik osvob.zcniod popklku jc plílcc (pop|atník)
povinonoaámil spiávci
ÓoĎlatkuvgIhiIědo15d'ůod.ozhodnóudó|oýi

Čtánek3
&tobození od pophtku
|'
od pop|alk! je osýob.zeno tieti a k'ždéddš' ditéV dohá.nosti Ýe vékudo l3 let' Níok na
osvobo*ní stejně.j5}ozánjk osvoboŽeniÓd poplaúUje P|á!.e (pop|alnik)poÝinen Óaímil sPrílci
p.platkuvc Ihůtě
dÓ 15dnůod rozhodné
udá|o$i,

Nobude.lipÓP|alekzp|ren!ěas nebovc sp.áwéťši. v)'méřispúlceDop]alku
pop|atgk
p|atobniŘÝýhěremnebobomadnýmplidphnýmsaamen'

2'

věas neap|lcenélgbo ncodrcdenéPoplatta n.bo ěásl lě.hto poPla&ůmůže
ob{ni úřad
^ýšitaŽna fujnásobekitotoaýšonlje přís|UšensÚim
poplaL(u'
Čtánokt0
UŠbnoýonizjrusujicÍ
obecnězÁvuá ryh|ÁškaměstyseLíaě Toušeňě. 2/2003o misbímpop|aikua povoz sysému
skomždbváni' sběB, piepÉvy'lřÍdéni'
Využvánil odslBňování*onunálnlchodpadů'
čúnek1r

Tío obsně ávaaí vyh|áška
nabýá úěilDosidnem2, 4' 20l l

t-L
,^[quo".r
]a

{@

Rozúčlovániskuleěiých nák|adůměstysepř.dchozíhofukU na sbé.a svoz netři'těného
komÚnílniho
odpsduza osobu

sazba popaIkÚd|e9]0b od* 3 pism b)
zákonao misln|chpop|átcich
obec dop|á.i ná l oběána b.né

vyhláška
schválenaz6lupilelstvem
městyse
(vyVěšeí':
fu tun lyh|íšení

rl

