Obecně závazná vyhláška města Březnice
o místních poplatcích číslo 3/2008
Zastupitelstvo města Březnice se usneslo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 13. listopadu 2008 vydat podle
ustanovení § 10 písm. d) tohoto zákona a v souladu s ustanovením §14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1
Touto vyhláškou se m ě n í Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích
číslo 1/2004, oddíl VI - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:
(1) článek 30 - Sazby poplatku odstavec 1 zní:
Sazbu poplatku v celkové výši 400,00 Kč tvoří:
a) částka 150,00 Kč za osobu uvedenou v článku 29 a kalendářní rok, a
b) částka 250,00 Kč stanovená na základě skutečných nákladů města předchozího roku vyna ložená na sběr a svoz netříděného komunál ního odpadu za osobu uvedenou v článku 29 a
kalendářní rok.
(2) článek 31 - Úlevy a osvobození odstavec l zní:
Poplatek se nevybere u poplatníků podle článku 29:
- osob nevidomých, nebo držitelů průkazek ZTP -P,
- osob s dlouhodobým pobytem v zahraničí, pro účely této vyhlášky se za dlouhodobý pobyt
považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. Poplatník je povinnen tuto skutečnost
prokázat ( zdravotním pojištění v cizině, dokladem o pobytu v cizině, případně čestným
prohlášením),
- klientů domovů důchodců,
- osob ve výkonu trestu na základě potvrzení věznice,
- osob trvale hlášených na úřední adrese, o kterých je správci poplatku známo, nebo zjistí, že
se na území města nezdržují .
Článek 2
(3) Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009
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