OBEC ZAHOŘANY
ZAHOŘANY 58, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 00640778, tel.: 318581231

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010
Obce Zahořany
Zastupitelstvo Obce Zahořany se na svém zasedání konaném dne 1.3.2010 usneslo vydat ve
smyslu ustanovení § 10 c) a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znění ( dále jen zákon ) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místním poplatku za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a
kanalizace

Článek 7, poslední odstavec se doplňuje takto :
A1.......37,43 platí jen pro chatovou zástavbu
B1.......14,97 platí jen pro chatovou zástavbu

Článek 9 se v odstavci 2. mění takto :
Čl. 9
Od poplatku jsou osvobozeni :
1. vlastníci nemovitostí, kteří již zaplatili obci Zahořany příspěvek 30.000,- Kč za
připojení na obecní vodovod.
2. vlastníci nemovitostí, kteří uzavřeli s obcí Zahořany dohodu o zajištění projektu a
vybudování části vodovodní a kanalizační přípojky a zaplatili touto dohodou
stanovený příspěvek, a to do 30.6.2009 a zároveň připojili svůj dům nebo chatu
k obecní kanalizaci a uzavřeli s provozovatelem smlouvu o odvádění odpadních vod
nejdéle do 31.5.2010 s účinností nejpozději od 1.4.2010.

Článek 17 se mění takto :
ČL. 17
Pro výpočet výše poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na vodovod a
kanalizaci, resp. stanovení jednotkového poplatku v Kč/m2 dle čl. 7, byl použit znalecký
posudek číslo 2636 – 53/2009 z 27.4.2009 a znalecký posudek číslo 2812 – 25/2010
z 20.2.2010 znalce Ing. Jana Mertena.

Ostatní ustanovení vyhlášky 2/2009 zůstávají beze změny.

Vyhláška č. 1/2010 nabyla účinnosti dnem .........................

Ing. Roman Mikulášek, starosta

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :

Marie Rysová, místostarostka

