Obec Nová Telib
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2020,
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Nová Telib se na svém zasedání dne 25.11. 2020 usnesením č. 18/11/2020 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 + poplatník
1) Správu poplatku vykonává obec Nová Telib.
2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká na území obce Nová Telib 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
Ohlašovací povinnost
1) Plátce je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů, ode dne vzniku
poplatkové povinnosti.
2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.

--------------------------------------------------------------------------------------¹) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Čl. 4
Sazba poplatku
1) Maximální 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 a s
ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.
2) V případě změny vlastnictví stavby v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
konci tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu příslušného kalendářního roku, je příslušná část
poplatku splatná do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
Čl. 6
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za komunální netříděný odpad, ze dne
11.12.2019.
Čl. 7
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy²)

---------------------------------------------------------------------------------²) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

……………………..
Jaroslav Dlouhý
místostarosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.11.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2020

……………………..
Ing. Jan Hájek
starosta obce

Příloha č.1 k OZV č.1/2020
Výše poplatku stanovena 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 s ohledem na
úroveň třídění tohoto odpadu.
Sazby (poplatky) za jednotlivé nádoby (popelnice):

velikost nádoby

četnost odvozů

cena za rok vlastní nádoba

cena za rok - nádoba
SKS (tzn.vč.nájmu)

80 l

1 x 14 dnů

1 573,00 Kč

1 706,00 Kč

80 l

1 x týdně

2 371,00 Kč

2 504,00 Kč

80 l

kombi

1 972,00 Kč

2 105,00 Kč

110 l, 120 l

1 x 14 dnů

1 835,00 Kč

1 977,00 Kč

110 l, 120 l

1 x týdně

2 841,00 Kč

2 983,00 Kč

110 l, 120 l

kombi

2 338,00 Kč

2 480,00 Kč

240 l

1 x 14 dnů

3 661,00 Kč

3 912,00 Kč

240 l

1 x týdně

5 433,00 Kč

5 684,00 Kč

240 l

kombi

4 547,00 Kč

4 798,00 Kč

Frekvence svozu typ kombi:
**v zimním období (1.11. - 30.4.) 1x za týden
**v letním období (1.5. - 31.10.) 1x za 14 dnů
Sazba poplatku za jednorázový svoz (pytel 110l):
velikost nádoby

sazba za 1 svoz

pytel 110 l**

69,00 Kč

**Obec zdarma poskytuje ročně 3 jednorázové svozy na nemovitost

Veškeré ceny jsou uvedeny vč.DPH!

