Obecně závazná vyhláška č. 3/2007
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Rozvadov se na svém zasedání dne 7.2.2007 usnesením č.
6 usneslo vydat podle ustanovení §10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení § 17a odst. 1 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů) tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
Tato vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“), ohlašovací
a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území
obce Rozvadov.
.

Článek 2
Ohlašovací a registrační povinnost

1.

Plátce poplatku 1) má ohlašovací a registrační povinnost 2) , kterou splní tím, že
správci poplatku, tj. obci Rozvadov doručí prohlášení plátce poplatku, jehož
náležitosti jsou uvedeny v příloze č. l vyhlášky a to za každou spravovanou
nemovitost, do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku, nebo nastala
změna rozhodná pro výpočet výše poplatku 2).

2.

Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu a
datum narození poplatníka 3) , který neuhradil příslušnou část poplatku, období,
za které neuhradil příslušnou část poplatku a výši příslušné částky poplatku, a to
ve lhůtě splatnosti dle článku 4 této vyhlášky.

Článek 3
Výše poplatku

1.

Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů
obce rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu, objemu a frekvence
(četnosti) vyprazdňování sběrných nádob objednaných plátcem poplatku, dle
článku 2 odst.1 této vyhlášky.

2.

Změna rozhodná pro stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne měsíce
následujícího po jejím provedení.

3.

Sazba jednotlivých poplatků (dle objemu svozové nádoby, četnosti vývozu
a období vývozu) se stanoví takto:

roční týdenní 110 l
roční 14-denní 110 l
čtvrtletní týdenní 110 l
čtvrtletní 14-denní 110 l
roční týdenní 240 l

1.335,- Kč
885,- Kč
375,- Kč
240,- Kč
2.190,- Kč

Článek 4
Splatnost poplatku
1.
Plátce poplatku uhradí poplatek za jednotlivá období v příslušném roce
v hotovosti na Obecním úřadě v Rozvadově při převzetí příslušné známky na svoz
odpadu. 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).
3.
Plátce poplatku má povinnost úhrady poplatku tak, aby měl svozovou nádobu u
jím spravované nemovitosti označenou platnou známkou na svoz odpadu v každém
čtvrtletí příslušného roku.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
O řízení ve věcech poplatku za komunální odpad platí zákon č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad nabývá účinnosti 1.3.2007.

Jindřich Červený v.r.
starosta

Vyvěšeno dne: 8.2.2007
Sejmuto dne:

Josef Němeček v.r.
místostarosta

1)§ 17a zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
2) § 33 odst. 12 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3) § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1
k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2007
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Prohlášení plátce poplatku (bytové domy, rodinné domy):
Číslo popisné/evidenční
bydlících

objem nádoby

počet nádob

počet

Plátce poplatku:
Příjmení:
Jméno:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu (pokud se liší od adresy spravovaného objektu):

Dne: ………………………….
Podpis

plátce:

……………………………….

