Město Vlašim
Zastupitelstvo města Vlašimi
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 5/2021,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Vlašimi se na svém zasedání dne 15.12.2021 usneslo vydat na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
I.

V Čl. 7 Osvobození se odst. 2 nahrazuje novým zněním a zní takto:
(2) Od poplatku je dále osvobozena:
a) fyzická osoba (dítě) narozená v příslušném kalendářním roce,
b) fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce nepřetržitě pobývá
v zahraničí.

II.

V čl. 7 Osvobození se odst. 3 nahrazuje novým zněním a zní takto:
(3) Poplatník je povinen ohlásit údaj rozhodný pro osvobození do 15 dnů ode dne
vzniku skutečnosti zakládající nárok na případné osvobození od poplatkové
povinnosti. Stejným způsobem je poplatník povinen oznámit také zánik nároku na
osvobození. V případě, že poplatník povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, nárok
na osvobození zaniká.

III.

Čl. 11 Přechodné ustanovení se nahrazuje novým zněním a zní takto:
Čl. 11.
Přechodná ustanovení

(1)
(2)
(3)

Úhradové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních předpisů.
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost podle čl. 4 do 28. února 2022.
Poplatník je povinen do 28. února 2022 ohlásit údaj rozhodný pro vznik osvobození.
V případě, že poplatník povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, nárok na osvobození
zaniká.

III. Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.
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