Obec LÍBEZNICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2020
o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21. 12. 2020 usnesením č. 107/2020 – 7. ZO
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 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území
obce.
Čl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává obec Líbeznice.
(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 poplatníky¹).
Čl. 3
Sazba poplatku
Výše poplatku je stanovena v příloze č. 1 této vyhlášky 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 a
v závislosti na frekvenci jejich svozu komunálního odpadu.
¹) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 31. ledna příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po stanovené lhůtě splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do
15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(3) Plátce poplatku je povinen splnit oznamovací a registrační povinnost a to za každou nemovitost v
jeho vlastnictví, kde vzniká komunální odpad. Tuto povinnost splní správci poplatku např.
podáním Prohlášení plátce poplatku, jehož možný vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, a
to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku.
(4) V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu roku nebo změn rozhodných pro výši poplatku,
je plátce povinen oznamovací či registrační povinnost splnit do 15 dnů ode dne, kdy ke vzniku
poplatkové povinnosti či změnám došlo.
(5) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost
obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem. (§ 17a odst. 4 zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 5
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad.
Čl. 6
Všeobecná ustanovení
Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.
Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021.

Podpis

………………………….………..
starosta obce

Podpis

…………………….…….……..
místostarosta obce

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020

Svozové varianty a roční sazba poplatku:
Typ nádoby

1 x týdně (52 svozů)

1 x za 14 dnů (26 svozů)

80 l

2 000 Kč

950 Kč

120 l

2 310 Kč

1 470 Kč

240 l

4 100 Kč

2 630 Kč

120 l bio

-------

570 Kč

240 l bio

-------

1 040 Kč

Příloha č. 2
PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
(VZOR)
1. ÚDAJE O PLÁTCI
o vlastník nemovitosti
o spoluvlastníci nemovitosti
o společenství vlastníků jednotek
Jméno a příjmení/Název u
právnické osoby
Datum narození/IČO
Adresa
trvalého
pobytu/sídlo u právnické
osoby
Doručovací adresa
Poznámky

2. ZPŮSOB PLATBY
o Hotově v pokladně obce
o Převodem na účet obce č.ú. 3220201/0100, var. symbol číslo popisné rodinného
domu, zpráva pro příjemce: odpad + příjmení
o
3. ÚDAJE O NEMOVITOSTI
Katastrální území

Líbeznice

Číslo popisné nebo číslo
evidenční (případně pouze
označení čísla parcelního,
není-li č.p., či č.e.)
Způsob využití stavby

o Rodinný dům
o Bytový dům
o Stavba pro rodinnou rekreaci

o Jiné
Počet bytových jednotek,
jedná-li se o nemovitost
s bytovými jednotkami.
Počet
poplatníků
(zdržujících se osob při
jejich činnosti vzniká
odpad) – jmenný seznam

……………………..

………………………..

………………………

………………………….

………………………

………………………….

4. ÚDAJE O POČTU SBĚRNÝCH NÁDOB
POŽADOVANÉM SVOZOVÉM REŽIMU

PRO

NEMOVITOST

A

Doporučený objem sběrné nádoby
vel. nádoby
počet osob (litry)

četnost
vývozu

1

80

14

2

80

14

3

80/120

7/14

4

80

7

5

80

7

120

7

80

14

6 a více
rekr.objekt

Požaduji
velikost
nádoby
…………………………

………………………

V Líbeznicích dne __.__. _______________
Podpis plátce (v případě zastupování doložte plnou moc)

…………………………………………………………..

a

četnost

svozu

Vyhláška byla schválena ZO dne:
Vyhláška byla vyvěšena dne:
Vyhláška byla sejmuta dne:
Vyhláška nabyla účinnosti dne:
Vyhláška byla odeslána na MV ČR dne:

