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Váženíobčané,

Slovostarosty



v nezvykle krátké době se Vám opět dostávají do rukou
Oldřichovské listy. Je tomu zejména ze dvou důvodů,
okterýchbychsechtělzmínit. 




Prvním z nich je dokončení III. etapy stavby Střediska ekologické
výchovyvOldřichověvHájích,provětšinumístníchpodfamiliérním
označením „U Suchopýrů“ a hlavně jeho zahájení provozu u
příležitosti „Dne stromů“. Pozvánku na uvedenou akci najdete na
jinéstranětohotovydání,alejáseotétovýznamnéakcichcizmínit
z jednoho prostého důvodu a tím je, že jsem se setkal s mnoha
názory našich občanů na budování tohoto střediska v naší obci.
Samozřejmě kladnými i zápornými. Chtěl bych tedy touto cestou
pozvatvšechnyobčanynašíobce,abysepřišlipodívatasamisicelé
díloprohlédliazeptalisenatocojezajímá.










Druhým hlavním důvodem dnešního vydání je bohužel nepopulární oznámení. Najdete zde znění vyhlášky upravující
cenuzalikvidacikomunálníchodpadů.Nákladynalikvidaciodpadůjsouvysokénatolik,žezastupitelstvuobcenezbývá
nežvyužítmaximálnímožnouvýšipoplatkustanovenouzákonem.Itakvybranépoplatkynepokryjínákladynalikvidaci.
Na závěr ještě jedna informace vztahující se k odpadům. Abychom předešli těm neskutečným hromadám různého
odpadupřisvozechnebezpečnýchavelkoobjemovýchodpadů,zkusímevespoluprácisfaA.S.A.uspořádattentosvozv
jedendentj.14.října2007od9.oohodinránodo15.oohodinodpoledne.Stanovištětohotosvozujetentokrátpouze
v prostoru kontejnerů za restaurací, kde Vám pracovníci obce a fa A.S.A. pomohou s roztříděním a uložením do
přistavenýchnádob.Pouvedenémčasejepřísnězakázánoodkládatjakékoliodpadymimourčenénádoby.Mnozíznás
sitotižpletouprostorzarestauracísjakýmsisběrnýmdvoremabezžádnéhouzarděnísemkdykoliodkládajíledničky,
pneumatiky,televize,různýnábytekapod.Užkaždodennímkoloritemjevykládánírůznýchigelitekapytlůsodpadky
před uzavřenou bránou ke kontejnerům. To vše jde označit termínem nedovolené odkládání odpadů na veřejném
prostranství, na které pamatuje zákon o přestupcích nemalým finančním postihem. Věřím, že než bude potřeba
sáhnout po přestupkovém zákoně, tak i tito lidé pochopí, že je stanoven nějaký řád a otvírací doba, a že když to
respektujevětšina,takbudouschopnitotaképochopit.








Spřánímještěmnohakrásnýchslunečnýchdnů

JaromírTichý,starostaobce











ObecnězávaznávyhláškaobceOldřichovvHájích
č.2/2007
omístnímpoplatkuzaprovozsystémushromažďování,sběru,přepravy,třídění,využíváníaodstraňování
komunálníchodpadů.


Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích se na svém zasedání dne 1.10.2007 usnesením č. ??/??/2007 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”),
a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a§84odst.2písm.h)zákonač.128/2000Sb.,oobcích(obecnízřízení),tutoobecnězávaznouvyhlášku:

Čl.1
Základníustanovení
Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle § 1 písmeno h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využíváníaodstraňováníkomunálníchodpadůvobciOldřichovvHájích.

Čl.2
Správcepoplatku
Správcem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadůjeObecníúřadvOldřichověvHájích.

Čl.3
Poplatník
Poplatekplatí
1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem,
zarodinnýnebobytovýdůmvlastníkemnebosprávcem;tytoosobyjsoupovinnyobcioznámitjménaadatanarození
osob,zakterépoplatekodvádějí,
2. fyzickáosoba,kterámávevlastnictvístavbuurčenounebosloužícíkindividuálnírekreacinaúzemíobceOldřichov
vHájích,vekteréneníhlášenaktrvalémupobytužádnáfyzickáosoba;máliktétostavběvlastnicképrávovíceosob,
jsoupovinnyplatitpoplatekspolečněanerozdílně,atovevýšiodpovídajícípoplatkuzajednufyzickouosobu.
3. Změnaosoby,kterázajišťujeodvodpoplatkujemožnápouzekprvnímudnikalendářníhoměsíce.


Čl.4
Ohlašovacípovinnost
Poplatníkmáohlašovacípovinnost,kterousplnítím,žesprávcipoplatkudoručívyplněnéprohlášenípoplatníkapoplatku,
které je přílohou č. 1 vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo kdy
nastalazměnaskutečnostíuvedenýchvprohlášeníosobyodvádějícípoplatek.

Čl.5
Sazbapoplatku
1. Poplatekčiní500,Kčzakaždéhopoplatníkaakalendářnírok.
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží
kindividuálnírekreacivprůběhukalendářníhoroku,jeprostanovenípočtuměsícůrozhodnýměsíc,vekterémdošlo
kezměně.


Čl.6
Splatnostpoplatku
1. Poplatekjesplatnýdo30.4.příslušnéhokalendářníhoroku.Vpřípadě,žejepoplatekodváděnspolečnýmzástupcem
za 4 nebo více fyzických osob, je možno ho hradit ve dvou stejných splátkách, první splátka je splatná do 30.4.
adruhádo30.9.
2. Poplatekseplatí:
•
hotověsprávcipoplatku
•
poštovnípoukázkouvydanousprávcempoplatku
•
bezhotovostnímpřevodemzúčtu,jehožnáležitosti(účet,variabilnísymbolatd.)určísprávcepoplatku


Čl.7
Sankce
1. Nebudoulipoplatkyzaplaceny(odvedeny)včasnebovesprávnévýši,vyměříobecpoplatekplatebnímvýměrem.Včas
nezaplacené(neodvedené)poplatkynebojejichnezaplacenou(neodvedenou)částmůžeobeczvýšitažnatrojnásobek.
2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou
rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může
mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) citovaného
zákona.
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Čl.8
Osvobození

Odpoplatkujsouosvobozeni:
•
osobydlouhodoběumístěné(podobuminimálně1kalendářníhoměsíce)vLéčebnědlouhodoběnemocnýchnebo
vDomovědůchodců.
Osvobozenízaniká,zaniknelidůvodosvobození.
Čl.9
Přechodnáazávěrečnáustanovení
Rozúčtovánínákladůnasběrasvoznetříděnéhokomunálníhoodpadunaosobujeuvedenovpřílozeč.2.vyhlášky.
Kedniúčinnostitétovyhláškysezrušíplatnostvyhláškyč.1/2004.

Tatovyhláškanabýváúčinnostidne1.ledna2008.

Čl.10
Účinnost

Přílohač.2
Rozúčtovánínákladůnasběrasvoznetříděnéhokomunálníhoodpadunaosobu

Propoplatníkadlečl.3odst.1.a2.tétovyhláškyčinísazbapoplatku500,Kčročněajetvořena:
a)

z částky 250, Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce k 31.12.2006
nasběrasvoznetříděnéhokomunálníhoodpadu,kteréčinily412241,Kčabylyrozúčtoványtakto:
564obyvatelstrvalýmpobytemnaúzemíobce
118 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzickáosoba
celkem682poplatníků
a

b)

zčástky250,Kčzakalendářníroknačástečnouúhraduostatníchnákladů
(dle§10bodst.3písm.a)zákonač.565/1990Sb.,omístníchpoplatcíchmaximálně250,Kč).


Oldřichovskýzájezd

ČeskýčervenýkřížvespoluprácisObcíOldřichovvHájíchuspořádalkoncemzářízájezdnahradPecka,návštěvuměsta
JičínaaskanzenuvPřerověnadLabem.ZavelmipěknéhopodzimníhopočasíadoprovodnéhoslovapaníTvarohovéden
akilometrypříjemněubíhali.Jedinoustinnoustránkouceléakcebylaslabáúčast.Minimálnědesetsedadelvautobuse
zůstalobezsvéhoúčastníkazájezdu. 


RůženaHoffmannová























































Informace o kultuře na
sálerestaurace

NováBeseda



vOldřichověvHájích:

27.10.2007



–10.výročíkapely
ODPADLÍKŮ
(countryzábava)

hrají–








SEŠLOST
COUNTRYLIBEREC
LIBERECKÝ
DIXIELAND
OLDSTARS
RENDEZVOUS
FOLKROCKOVÁ
KAPELALIBEREC
SEVEŘANI









Dalšízábavynasálerestaurace

NováBeseda


24.11.2007–Hubertskázábava
pořádáMysliveckésdruženíMníšek

19.1.2008–Sokolskýples
pořádáTJSOKOLOldřichovvHájích

9.2.2008–Masopust
pořádáTJSOKOLOldřichovvHájích

23.2.2008–Hasičskýbál
pořádáSbordobrovolnýchhasičůOldřichovv
Hájích


březen2008–DobročinnýplesČČK

pořádáČeskýčervenýkřížOldřichovvHájích




TERMÍNYKULTURNÍCHAKCÍJSOUINFORMATIVNÍABUDOUUPŘESNĚNYPLAKÁTYAPOZVÁNKAMI!

