OBEC

PACEŘICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 3/2008

o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo Obce Paceřice se na svém zasedání dne 15.12.2008 usnesením č. 6/8/08 usneslo
vydat na základě § 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 10 písm. d) a §
84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku.
Článek 1 - Úvodní ustanovení
1. Obec Paceřice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí poplatek za komunální odpad (dále jen
poplatek), který vzniká na území obce.
2. Správu poplatku vykonává obec Paceřice.
Článek 2 - Poplatník a plátce
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.
Článek 3 - Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Paceřice, vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle počtu a objemu nádob,
určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, frekvenci svozu, a s ohledem
na úroveň třídění tohoto odpadu. činí sazba na jednoho poplatníka a kalendářní rok:
Sběrná nádoba
60 lt.

80 lt.

110 /120 lt.

Pytel o objemu 110 lt.

Počet svozů
26-čtrnátidenní
52-týdenní
39-kombinovaný
26-čtrnátidenní
52-týdenní
39-kombinovaný
26-čtrnátidenní
52-týdenní
39-kombinovaný
9 kusů

Roční poplatek
1 420,00
2 010,00
1 720,00
1 540,00
2 270,00
1 910,00
1 820,00
2 660,00
2 240,00
500,00

Článek 4 - Splatnost poplatku
1

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

1.

Poplatek, jehož celková výše nečiní více než 1.700 Kč je splatný do 28.2. kalendářního roku.

2.

Poplatek, jehož celková výše činí více než 1.700 Kč je splatný ve dvou stejných splátkách, a to
první splátka do 28.2. a druhá splátka do 31.8. kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit
i jednorázově v termínu do 28.2. kalendářního roku.

3.

Poplatek lze zaplatit:
a.

bankovním převodem na č. ú. 21026461/0100 pod přiděleným variabilním symbolem
(číslo výměru nebo faktury),

b.

složenkou typu A-V směrovanou na č. ú. 21026461/0100 pod přiděleným VS (číslo
výměru nebo faktury),

c.

hotově v pokladně Obecního úřadu Paceřice.

Článek 5 - Závěrečná ustanovení
1. Řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vede dle ustanovení zákona o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů2.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.
3. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ze
dne 20. 12. 2004, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jan Pavelka
místostarosta

Ing. Jan Lamač
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

2

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

