OBEC SYCHROV
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Sychrov se na svém zasedání dne 11.prosince 2018 usnesením č. 60/2018 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Sychrov touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za komunální
odpad, který vzniká na území obce (dále jen „poplatek“).
2) Správu poplatku vykonává obec Sychrov. Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad
se vztahují zvláštní právní předpisy1 .
Čl. 2
Poplatník a plátce
3) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
4) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obce Sychrov, kde vzniká komunální odpad. Jdeli o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky2.

Čl. 3
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Sychrov na rok 2019, 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 frekvenci svozu činí sazba
poplatku na kalendářní rok:

Typizované sběrné nádoby (popelnice):
Objem sběrné
nádoby

60 litrů

80 litrů

110 nebo 120 litrů

240 litrů

Poplatek v Kč za rok

Poplatek v Kč za rok

Vlastní nádoba

pronajatá nádoba

1x týdně

2.016,00 Kč

2.144,00 Kč

1 x za 14 dnů

1.377,00 Kč

1.505,00 Kč

Kombinovaný

1.696,00 Kč

1.825,00 Kč

1x týdně

2.298,00 Kč

2.427,00 Kč

1 x za 14 dnů

1.506,00 Kč

1.634,00 Kč

Kombinovaný

1.902,00 Kč

2.030,00 Kč

1x týdně

2.701,00 Kč

2.837,00 Kč

1 x za 14 dnů

1.788,00 Kč

1.925,00 Kč

Kombinovaný

2.245,00 Kč

2.381,00 Kč

1x týdně

5.314,00 Kč

5.556,00 Kč

1 x za 14 dnů

3.521,00 Kč

3.763,00 Kč

Kombinovaný

4.418,00 Kč

4.660,00 Kč

Frekvence svozu

1Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
2§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pytel na směsný odpad 110 litrů
(doplňkově k typizované sběrné nádobě)

65,- Kč/1 ks

Pytlový svoz:
Druh pytlového svozu

Poplatek v Kč

Nemovitosti využívající
výhradně pytle na směsný
odpad 110 litrů

650,-/8 ks

Další pytel na směsný
odpad 110 litrů

65,-/1 ks

Čl. 4
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný3:
a. jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku,
b. další jednotlivé pytle jsou splatné při převzetí.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o poplatku za komunální odpad ze dne
06.12.2017
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................

..........................................

Jaroslav Bretšnajdr
místostarosta

Jaroslava Kvapilová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 19.12.2018
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce www.obecsychrov.cz
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 3.01.2019

3Poplatek lze uhradit způsoby uvedenými v § 163 odst. 3 daňového řádu např.:
a.
b.

c.

bankovním převodem na č. ú. 3020-461/0100, variabilní symbol : 1337 s uvedením příjmení plátce
hotově v pokladně Obecního úřadu Sychrov v úředních hodinách

