OBEC OHRAZENICE
ZASTUPITELSTVO OBCE OHRAZENICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Ohrazenice se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením č. 61/2019
usneslo vydat na základě § 17 a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35
a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Ohrazenice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanoví
poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce Ohrazenice (dále jen
„poplatek“).
(2) Správu poplatku vykonává obec Ohrazenice. Na řízení ve věcech poplatku za
komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy1).
Čl. 2
Poplatník a plátce
(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
(2) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obce Ohrazenice, kde vzniká
komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek
podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na
jednotlivé poplatníky2).
Čl. 3
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných ročních oprávněných nákladů obce Ohrazenice, vyplývajících
z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle
počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé
nemovitosti a frekvenci svozu je sazba na každý kalendářní rok stanovena přílohou č.1

_____________________
1)
2)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů
§ 17 a odst. 2 zákona o odpadech

Čl. 4
Registrační povinnost
(1) Plátce poplatku je povinen splnit registrační povinnost3) u správce poplatku do 15 dnů
ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Při plnění registrační povinnosti je plátce poplatku povinen uvést:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, popřípadě další adresu pro
doručování, a dále označení nemovitosti, ve které vzniká komunální odpad, za
který se poplatek platí,
b) zvolenou variantu svozu (hlavní svoz s uvedením typu, velikosti sběrné nádoby,
frekvence svozu, pytlový svoz), počet jednotlivých typů sběrných nádob.
(3) Dojde-li ke změně údajů, které je povinen plátce poplatku uvádět při registraci, bude
postupováno podle zvláštního právního předpisu4).
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Roční poplatek je splatný vždy do konce února příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
(3) Poplatek za doplňkový jednorázový svoz typizované sběrné nádoby je splatný při
(4) objednání tohoto svozu.
(5) Poplatek za doplňkový pytlový svoz je splatný při převzetí pytlů.
Čl. 6
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad, ze dne
4.11.2015.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

……………………………
Mgr. Jana Rozumová
místostarostka obce

…………………………………
František Novák
starosta obce

____________________
3) § 125 a násl. Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
4) § 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, mj. odst. 1. stanoví „Dojde-li ke změně údajů, které je
povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů od dne, kdy nastala,
popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to důvody.“

Příloha č. 1
Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2020
Hlavní svoz:
Velikost nádoby

Frekvence svozu

Roční poplatek v Kč

Kontejner 1100 l

Týdenní svoz

18.843,-

110/120 l

Týdenní svoz

2.265,-

110/120 l

Čtrnáctidenní svoz

1.255,-

110/120 l

Kombinovaný svoz5)

1.733,-

110/120 l

Svoz 6x ročně6)

420,-

Doplňkový svoz
Doplňkový jednorázový svoz
typizované sběrné nádoby 110/120 l

Poplatek v Kč

Pytle na směsný odpad 110 l
doplňkově k typizované sběrné
nádobě

70,-/1 svoz
70,-/ 1 svoz

Pytlový svoz:
Roční poplatek v Kč
Pytle na směsný odpad 110 l

420,- / 6 kusů

Doplňkový svoz
Pytle na směsný odpad 110 l doplňkově

Poplatek v Kč
70,- / 1 kus

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

__________________
5)

Kombinovaný svoz je prováděn v období listopad až duben 1x týdně a v období květen až říjen 1x za 14 dní.

6)

Termín svozu se určuje nalepením známky pro každý jednotlivý svoz.

