OBEC KLÍNEC
Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2018
o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Klínec se na svém zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. 9/18/9
usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 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
Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká
na území obce.
Čl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává obec Klínec.
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, 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 poplatníky¹).
-------------------------------------------------------------------¹) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 3
Ohlašovací a registrační povinnost
(1) Plátce poplatku má ohlašovací povinnost a registrační povinnost, a to za každou
nemovitost v jeho vlastnictví. Tuto povinnost splní tím, že správci poplatku podá prohlášení
plátce poplatku (náležitosti jsou uvedeny ve vzoru prohlášení plátce poplatku, který je
uveden v příloze č. 1) nejpozději však do 31. 3. 2019.
(2) Po lhůtě dle odstavce 1 má pláte poplatku ohlašovací a registrační povinnost, a to za
každou nemovitost v jeho vlastnictví, kde vzniká komunální odpad, a to ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy se stal plátcem poplatku.
(3) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů změny skutečnosti
uvedených při plnění registrační a ohlašovací povinnosti

Čl. 4
Sazba poplatku
Výše poplatku je stanovená na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle
počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti
a v závislosti na frekvenci jejich svozu, viz příloha 2 této OZV.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Poplatek je splatný bez
výzvy správce poplatku.
(2) Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy (§163 zákona daňový
řád), kdy se jedná například o platbu v hotovosti do pokladny, platbu složenkou nebo
bezhotovostním převodem na účet obce.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poměrná část
poplatku splatná nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
(4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
Čl. 6
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 1. 2019.

……………………..
Ing. Jan Doubrava
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 12. 2018
Sejmuto z úřední desky dne: 5. 1. 2018

……………………..
Markéta Polívková
starosta obce

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2018
o poplatku za komunální odpad
Příloha č. 1
PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU (bytové a rodinné domy, rekreační stavby a jiné)
A. ÚDAJE O PLÁTCI
Datum narození:

...............................

Jméno a příjmení:

...............................

Telefon, email:

...............................

Adresa trvalého pobytu:

...............................

B. ÚDAJE O NEMOVITOSTI
Číslo popisné (evidenční):

...............................

Počet bydlících (poplatníků):

...............................

C. ZVOLENÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY
Objem – v litrech

Frekvence svozu
1x týdně

Frekvence svozu
1x za dva týdny

A - popelnice 80l
B - popelnice 120l
C - popelnice 240l
D - kontejner 1100l

x

E – kontejner 1100l (*)

x

Já, níže podepsaný plátce prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v prohlášení jsou
úplné a pravdivé.

Datum:
Podpis plátce:
………………………..………………….

Potvrzení přijetí prohlášení správcem:
……………………………………….

poplatek: ...............................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) společný kontejner – pouze pro rekreační nemovitosti

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2018
o poplatku za komunální odpad
Příloha č. 2
SAZBA POPLATKU

Označení
80L/2
80L
120L/2
120L
240L/2
240L
1100L
1100L

Objem nádoby, frekvence svozu
80 litrů, 1x14 dní
80 litrů, 1x týden
120 litrů, 1x14 dní
120 litrů, 1x týden
240 litrů, 1x14 dní
240 litrů, 1x týden
1100 litrů, 1x týden
1100 litrů, 1x týden

Sazba v Kč
650,1300,1300,2600,2600,5200,13000,650,-

