Obec Rozvadov
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Rozvadov se na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č. 1/25/11
usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písmo d), § 35 a § 84
odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Úvodní ustanovení
Vyhláška stanoví poplatek za odpad podle předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, rozvržený na jednotlivé poplatníky
podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů, připadajících na jednotlivé
nemovitosti, s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. Poplatek je příjmem obce.

ČI. 2
Správa poplatku
1) Správu poplatku vykonává obec Rozvadov
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 poplatníky. I)

ČI. 3
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem, rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob
určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti činí sazba poplatku (dle
objemu svozové nádoby, četnosti vývozu a období vývozu):
lx za týden
lx za 2 týdny
lx za týden
lx za 2 týdny
Jednorázový svoz

52 svozů/rok
26 svozů/rok
52 svozů/rok
26 svozů/rok

Objem nádoby
Objem nádoby
Objem nádoby
Objem nádoby
Objem nádoby

110 1
I) O 1
240 1
240 1
110 1

1.856,- Kč
927,- Kč
2.728,- Kč
1.364,- Kč
428,- Kč

Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku nebo je
možné ho uhradit ve čtyřech splátkách, a to k31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. příslušného
kalendářního roku.

I) § 17a odst. 2 zákona č. 185/200 I, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

ČI. 4
Splatnost poplatku
1. Plátce poplatku uhradí poplatek způsobem dle ustanoveni § 163 odst. 3 daňového řádu.
Zakoupenou známkou označí svozovou nádobu u jím spravované nemovitosti.
2. Plátce poplatku má právo zakoupit si známku na svoz odpadu podle vlastního výběru
(období vývozu, četnost vývozu, objem nádoby).

ČI. 5
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška
odpad, ze dne 25.7.2012.

č.

3/2012, kterou se stanoví poplatek za komunální

ČI. 6
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunálni odpad se vztahují zvláštni předpisy')

Čj. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 8.1.2013
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280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
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