OBEC POPOVICE
Obecně závazná vyhláška
obce Popovice
č. 1 /2010,
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Popovice se na svém zasedání dne 30.11.2010 usneslo a vydává podle
ustanovení §17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Obec Popovice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad,
který vzniká na území obce Popovice.
Čl. II.
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává obec Popovice (dále jen "správce poplatku"). Poplatek je příjmem
obce.
Čl. III.
Poplatník a plátce poplatku
1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce vzniká komunální odpad.
2) Plátce 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 poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky.
Čl. IV.
Registrační povinnost
Plátce poplatku má registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí do 31.
ledna každého kalendářního roku prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze
č.1 k této obecně závazné vyhlášce, a to za každou jím spravovanou nemovitost, a dále pak do 15-ti
dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.
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Čl. V.
Sazba poplatku
Výše poplatku je stanovena,
podle 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, v příloze č.2
k této obecně závazné vyhlášce.
Čl. VI.
Splatnost
1) Plátci poplatku hradí obci roční poplatek vypočtený podle přílohy č. 2 této obecně závazné
vyhlášky na základě údajů uvedených v prohlášení plátce poplatku ve smyslu přílohy č. 1 této
obecně závazné vyhlášky.
2) Poplatek je splatný správci poplatku jednorázově nejpozději do 30.6. kalendářního roku.
3) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu, datum narození
poplatníka, který neuhradil poplatek nebo jeho část, výši neuhrazené části poplatku, a to ve lhůtě
splatnosti dle odst. 2.
Čl. VII.
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/2008 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 1.12.2008

Čl VIII.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011

----------------------------------------starosta obce

---------------------------------------místostarosta obce

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Popovice č. 1/2010 o poplatku za
komunální odpad
Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad
A. Údaje o plátci
Jméno a příjmení / název:
datum narození / IČ:
telefon, fax; e-mail:
Adresa / sídlo (ulice; číslo popisné; číslo orientační; obec; PSČ):

B. Údaje o nemovitosti (bytový dům, rodinný dům, rekreační stavba, jiné)
Ulice; číslo orientační; číslo popisné; část obce, obec

C. Výše poplatku
Počet sběrných nádob pro nemovitost dle bodu B. tohoto Prohlášení - Plátce vyplní počet sběrných
nádob určené velikosti (objemu) a frekvenci odvozu:

Objem sběrné nádoby
(v litrech)

týdenní

kombinovaný

14-ti
denní

chataři
zkrácený
režim
1.4.- 31.10.

14-ti
denní

120
240

Kontejner - režim Pazd.Lhota
Igelitové pytle 120L-režim chatová osada ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Mladovice nad rybníkem
Zkrácený režim chataři /duben-říjen/

////////////////////////// //////////////////// //////////////

Igelitový pytel,jednorázový
mimořádný svoz

Datum: ………………….
………………………………
Podpis plátce
(razítko)
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Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky obce Popovice Č.1 /2010 o poplatku za
komunální odpad

Sazby poplatku za komunální odpad v Kč za rok 2011
Počet svozů za kalendářní rok
Objem sběrné nádoby
(v litrech)

týdenní

kombinovaný
(od 1.5.-30.9.
14-ti denní
svoz, jinak
týdenní

chataři
zkrácený
režim
1.4.- 31.10.

14-ti denní

14-ti denní

Igelitový pytel 110L
jednorázový mimořádný svoz

60,-

120

2200,-

1900,-

1500,-

240

3400,-

2900,-

2300,-

900,xxxxxxxx
xxxxxxxx

Kontejner-režim P.Lhota
900,Igelitový pytel 110 L – režim
Mladovice, chaty nad
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rybníkem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

900,-
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