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obecně záv azná vyhláška
obce Včelná
č. 412009,

o místnímpoplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnostíjeho
přĺpojenína stavbu vodovodu nebo kanalizace
Zastupitelstvo obce Včelná se na svém zasedtni dne 7.12.2009 usnesením č:.3912009 usneslo
vydat naztil<|adě $ 14 odst. 2 zákona č,. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve zněni

pozdějšíchpředpisů,avsouladus$l0písm.d)a$84odst.2písm.h)zákonač,.

12812000
Sb., o obcích (obecní zÍízení),veznéĺipozdějšíchpředpisů, futo obecně závaznouvyhlášku:

Čt. t
Úvodní ustanovení

1) obec Včelná touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen ,,vyhláškď') zaváđímístní
poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moŽností jeho připojení na stavbu
kanalizace (dále j en,,poplatek").

2)

Spľávu poplatku provádí obecní úřad Včelná.

Čl. z
Poplatník, předmět poplatku

osoba poplatníka a předmět poplatku jsou uľčenyurčen v $ 10c zźkona č,. 56511990 Sb.,

o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů.I

Čl.:

Sazbapoplatku
Sazba poplatku činí6I,94 Kč za mŻ.
Tato sazba je stanovena dle oceňovacího předpisu2 tak, aby nepřesáhla rczdílceny stavebního
pozemku s možnosti a bez moŽnosti připojení na kanalizaci v roce nabytí právní moci
kolaudace stavby kaĺalizace.

' Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného możtostí připojení na obcí vybudovanou stavbu
vodovodu nebo kanalizace po t. lednu 2002.
2 Vyhláška č,.27g/lgg':Sb., kterou

se provádějí některá ustanovení zźlkona č). l5lllg97 Sb., o oceňování majetku a o změně někteých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve mění pozdějších předpisů.

cl.4

Vznik poplatkové povinnosti

a splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný

do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Za den vzniku poplatkové povinnosti se povaŽuje den uzavření smlouvy o dodávce vody

a odvádění odpadních vod s pľovozovatelęm vodovodní a kana|izační soustavy obce
Včelná.

2) Poplatek
Věelná.

se platí buď hotově na

obecním úřadě ve Včelné,nebo převodem na účetobce

Čl. s
Navýšenípoplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zýšeru poplatku podle
$
zźlkonač.56511990 Sb.' o místníchpoplatcích, ve zněnipozđějšíchpředpisů.3
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Čl.l

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnostidnem 1.1.2010.
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Vyvěšeno na riřední descę dne: 8.12.2009
Sejmuto ztlŤęđnídesky dne:
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oBE0Nĺ ÚnnD vcľlľÁ
Husova 2ĺ2, Pst grc 82
tel./Íax; 387 250
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Nehudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve spľávné ýši, vyměří obec poplatek platebním
ýměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) črást můžeobec zýšit aż na tro;ňásobek. Vyměřené poplatky se zaokľouhlují na celé koruny nahoru.

