Obecně závazná vyhláška obce Hlásná Třebaň č. 3/2010,
poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schválilo a vydává dne 18.5.2010
v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 17 a) odst. 1)
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o poplatku za
komunální odpad vznikající na území obce Hlásná Třebaň (dále též jen
„vyhláška“).
Čl. 1
Základní ustanovení

1. Obec v souladu s § 17 a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen
„poplatek“) vznikající na území obce. Poplatek je využíván výhradně
na financování systému nakládání s komunálním odpadem.
2. Správu poplatku vykonává úřad obce Hlásná Třebaň (dále jen
„správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 2
Poplatník

1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce
Hlásná Třebaň 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.
Čl. 3
Oznamovací povinnost

1. Plátce poplatku za komunální odpad ohlásí správci poplatku vznik
nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad se stanovuje následovně:
Druh a objem sběrné nádoby
Výše poplatku
Frekvence svozu 1x týdně:
70 litrů
110 nebo 120 litrů – 1 kus
110 nebo 120 litrů – 2 kusy
každá další nádoba 110 litrů

960,- Kč
1.500,- Kč
2.400,- Kč
900,- Kč

Frekvence svozu 1x 14 dní:
70 litrů

550,- Kč

10 svozů-igelitový pytel-110 lt (1 rekreační objekt)

600,- Kč

Čl. 5
Splatnost poplatku za komunální odpad

1. Poplatek za komunální odpad se splatný ve dvou splátkách. První
nejpozději do 31.3. kalendářního roku, druhá nejpozději do 30.9.
kalendářního roku v hotovosti do pokladny obce Hlásná Třebaň
v úředních dnech a hodinách, nebo na účet obce Hlásná Třebaň
0363870339/0800. Jako variabilní symbol platby uvede plátce
poplatku číslo popisné nebo číslo evidenční.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek za
komunální odpad splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 6

Ustanovení závěrečné

1. V případě změny vlastnictví stavby v průběhu kalendářního roku se
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2010 a 2/2007.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.6.2010

Ing. Vnislav Konvalinka
starosta obce

Miloš Palek
místostarosta

Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Hlásná Třebaň
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