Obec Dymokury
Obecně závazná vyhláška Obce Dymokury č. 2/2011
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Dymokury vydává dne 28.11.2011 usnesením č. 10/2011/7 podle
ustanovení § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Dymokury stanovuje poplatek za komunální
odpad, který vzniká na území obce.
Čl. 2
Správa poplatku
1) Správu poplatku vykonává obec Dymokury.
2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad na území
obce Dymokury, Svídnice a Černá Hora. 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 poplatníky¹).
Čl. 3
Povinnosti plátce poplatku
1) Plátce poplatku je povinen splnit oznamovací povinnost a to za každou nemovitost v jeho
vlastnictví, kde vzniká komunální odpad. Tuto povinnost splní tím, že správci poplatku
doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
2) V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu roku nebo změn rozhodných pro výši
poplatku, je plátce povinen oznamovací povinnost splnit do 15 dnů ode dne, kdy ke vzniku
poplatkové povinnosti či změnám došlo.
3) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem2).

Čl. 4
Výše poplatku
1) Výše poplatku je stanovena v příloze č. 2 této vyhlášky.
2) Výše poplatku se stanoví podle 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.3)
3) Výše poplatku za nemovitost je stejná pro trvale bydlící osoby i rekreanty.
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do konce února každého roku.
Čl. 6
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy4). Kontrolou
plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni určení zaměstnanci obce
Dymokury.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01. 2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¹) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
2
) § 17a odst. 4 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
3
) § 17a odst. 25zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
4
) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

……………………..
Mgr. Pavel Ambrož
starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.11.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 15.12.2011

…………………..
Mgr. František Kuneš
místostarosta obce

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2011 o poplatku za komunální odpad
Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad“ pro rodinné nebo bytové domy a
pro nemovitosti určené nebo užívané k rekreačním účelům:
I.

II.

III.

Údaje o plátci poplatku za komunální odpad
jméno a příjmení
datum narození
adresa
Údaje o nemovitosti ve vlastnictví plátce poplatku za komunální odpad:
obec
ulice
číslo popisné
počet bytů v bytovém domě
počet osob v bytovém domě
Počet a objem sběrných nádob k příslušné nemovitosti podle bodu II. tohoto
prohlášení

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2011 o poplatku za komunální odpad schválena 28.11.2011
usnesením zastupitelstva obce č. 10/2011/7.

……………………..
Mgr. Pavel Ambrož
starosta obce

..…………………..
Mgr. František Kuneš
místostarosta obce

Příloha č. 2 k OZV č. 2/2011 o poplatku za komunální odpad
Touto přílohou stanovuje zastupitelstvo každoročně výši poplatku za komunální odpad pro
fyzické osoby podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu
nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky. Jedna popelnice
120 litrů se počítá pro nejvýše pět osob trvale žijící v nemovitosti.
Frekvence svozu
52 x/rok
26 x/rok
12 x/rok

Výše poplatku
1 800 Kč
1 200 Kč
600 Kč

Příloha č. 2 k OZV č. 2/2011 o poplatku za komunální odpad schválena 03.10.2011 usnesením
zastupitelstva obce č. 8/2011/10.

……………………..

…………………..

Mgr. Pavel Ambrož
starosta obce

Mgr. František Kuneš
místostarosta obce

