OBEC VELICHOVKY
Obecně závazná vyhláška č.I/2012 o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Velichovky se dne 12.12.2012 usneslo vydat na základě ustanovení 5
17a odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením & 10 zákona písm. d) a 5 84 odst. 2 písm h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Č1.1
Úvodní ustanovení
1)Obec Velichovky touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanovuje
poplatek za komunální odpad vznikající na území obce Velichovky (dále jen „poplatek“).
2) Správu poplatku vykonává obec Velichovky. Při správě poplatku se postupuje podle
daňového řádu.
Čl. 2

Poplatník, plátce

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem
2)
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 poplatníky.
1)

Čl. 3
Výše poplatku
Maximální výše poplatku se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
Velichovky vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na
jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů
připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na
úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s
pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce.
2) Maximální výše poplatku se v obci Velichovky stanoví podle předpokládaných
oprávněných nákladů obce Velichovky vyplývajících z režimu nakládání s komunálním
odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na
třídění tohoto odpadu
3) Výše poplatku je stanovena v příloze č. 1 této vyhlášky.
1)

Čl. 4

Splatnost

l) Poplatek je splatný od 1. února do 30.dubna příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla . Vznikla-lí poplatková povinnost v průběhu prosince, je poplatek
splatný nejpozději do posledního pracovního dne příslušného kalendářního roku.
3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 5

Povinnosti poplatníka, plátce

1)

Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost obci Velichovky, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
Čl. 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o poplatku za komunální odpad.
Čl. 7
Učinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
,
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k obecně závazné vyhlášce č.I/2012 o poplatku za komunální odpad
Výše nákladů je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu
nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky (tj. 450 Kč/poplatník/rokj podle počtu
uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu .
V částce 450 Kč jsou obsaženy náklady obce na likvidaci směsného komunálního odpadu a nákup
velkoobjemových pytlů určených k ukládání tohoto odpadu na osobu a rok.
V částce nejsou obsaženy náklady obce na likvidaci ostatního odpadu (tj. tříděného,
1

objemného, elektroodpadu, bioodpadu)
A: Směsný komunální odpad je ukládán do popelnice:
Výše poplatku v Kč v závislosti na počtu uživatelů bytu a úroveň třídění odpadu:
tj. navýšení poplatku 0
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Počet popelnic
3 kusy/120 l
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Za každou další popelnici o objemu 120 l se poplatek navyšuje o dalších 20%—100% ze základního
poplatku 450 Kč podle počtu uživatelů bytu.
Pro účely této vyhlášky se kus popelnice o objemu 240 litrů považuje za 2 kusy popelnice o objemu
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2 700,00
3 150,00
3 600,00
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120 litrů
B: Směsný komunální odpad je ukládán
3) Výše poplatku za ] igelitový pytel:

do igelitového pytle opatřeného logem svozové firmy:

12,50 Kč
Tato sazba je určena přednostně pro osoby, které užívají byt samy, nebo pro nemovitosti
užívané k rekreaci, a které nemají zakoupenou popelnici.
75,00 Kč
b) Výše poplatku za ] igelitový pytel:
Tato sazba je určena pro osoby, které bydlí v místě svozové technice nepřístupné
(Hustířany čp. 17), ze kterého si samy na vlastní náklady sváží tyto pytle k místu svozove'
technice přístupnému & pro nahodilou zvýšenou potřebu odložení odpadu, kdy
kapacita popelnice nepostačuje
]

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad schválena
Tato příloha č.
usnesením č. 21/1c) dne 13.9.2017 nahrazuje přílohu č.1 schválenou dne 12.12.2017 a nabývá
účinnosti dne 1.1.2018.
1

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

.

Martin
párek
místoštarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

1/

josef Karel

starosta obce

2

U

09

2017

Sejmuto z úřední desky dne:

2

U

10 2017

Prováděcí komentář k obecně závazné ghlášce č. 1/2012
Uživatelé bytů odpady ukládají do nádob, tj. popelnic o objemu 120 1 nebo 240 [, ev.
igelitových pytlů označených logem svozové firmy, které jsou vyváženy 1 x za 14 dní.
Základní poplatek činí 420 Kč/osoba/rok.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jej íž činnosti vzniká komunální odpad. Za poplatníka
je pro účely této vyhlášky považována každá fyzická osoba, která vobci pobývá nebo
předpokládá, že bude pobývat více než 30 kalendářních dnů v daném roce, bez ohledu na to,
zda je na území obce přihlášena k trvalému pobytu.
Užívá-li byt 5 a méně osob, a odpady uživatelé nevytřídí takovým způsobem, aby jim
postačovala jedna popelnice o objemu 120 l, zvyšuje se výše poplatku při pořízení druhé
popelnice o lOO%-20% při počtu 1-5 osob způsobem uvedeným vtabulce c. 1 přílohy
k obecně závazné vyhlášce.
Užívá-li byt 10 až 6 osob, a odpady uživatelé nevytřídí takovým způsobem, aby jim
postačovaly jedna-dvě popelnice o objemu 120 1, zvyšuje se výše poplatku při pořízení třetí
popelnice o lOO%-20% při počtu 6 osoby-10 osob způsobem uvedeným v tabulce č. 2 přílohy
k obecně závazné vyhlášce.
Za každou další popelnici o objemu 120 l se poplatek navyšuje stejným způsobem, tj. o
dalších 20%-100% podle počtu uživatelů bytu.
Pro účely této vyhlášky se 1 kus popelnice o objemu 240 litrů považuje za 2 kusy popelnice o
objemu 120 litrů.
Popelnice jsou označovány samolepkami s logem svozové firmy dle pokynů, které svozová
firma sdělí obci ( k označování popelnic dochází zpravidla každoročně vtermínu do konce
března).
Jedná-li se o byt s 1-2 uživateli nebo o nemovitost využívanou k rekreaci, která není trvale
obydlena, může být popelnice nahrazena igelitovým pytlem označeným logem svozové
firmy.
Igelítové pytle v počtu 4 ks na jednu osobu nebo jednu nemovitost využívanou k rekreaci a
kalendářní rok jsou vydávány fyzickým osobám na Obecním úřadě Velichovky po uhrazení
poplatku za komunální odpad na daný kalendářní rok (dle bodu B/a) přílohy k obecně závazné
vyhlášce).
Igelitové pytle jsou rovněž poskytnuty osobám v počtu 6 ks/osoba/rok, které bydlí v místě
svozove' technice nepřístupné (Hustířany čp. 17), a ze kterého plátci sami na vlastní náklady
sváží tyto pytle kmistu svozové technice přístupnému (dle bodu B/b) přílohy kobecně
závazné vyhlášce).
Plastové pytle s logem svozové firmy si mohou dále na Obecním úřadě Velichovky
opatřit i ostatní poplatníci pro nahodilou zvýšenou potřebu odložení odpadu (dle bodu B/b)
přílohy k obecně závazné vyhlášce).
Igelitové pytle lze vyzvednou na Obecním úřadě Velichovky. Nárok na poskytnutí igelitových
pytlů nevyzvednutých v aktuálním kalendářním roce nepřechází do dalšího kalendářmho
roku.

