OBEC OLEŠNICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018,
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Olešnice na svém zasedání dne 6. prosince 2017 usnesením
4/V/2017 vydalo 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 Olešnice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanoví
poplatek za komunální odpad, který vzniká na území města (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatku vykonává obec Olešnice. Na řízení ve věcech poplatku se
vztahují zvláštní právní předpisy1.

Čl. 2
Poplatník a plátce
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti v katastrálním území obce Olešnice, 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 poplatníky2.

Čl. 3
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Olešnice3 na rok 2018,
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 na kalendářní rok:

1

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
3
Obec Olešnice stanoví ceny podle aktuálního ceníku „svozové firmy“.
2

Stálé svozové místo:
Frekvence
svozu

Poplatek
vlastní
nádoba
Kč a rok

Poplatek
pronajatá nádoba
Kč a rok

1 x za 14 dní
kombinovaný
svoz

1.700,-Kč
2.150,-Kč

1.850,-Kč
2.300,-Kč

Objekt bez sjednaného svozového místa:
Objekt trvale obydlen
Ostatní užívané objekty

550,- Kč / osobu
300,- Kč

( obdrží 8 ks pytlů )
( obdrží 4 ks pytlů )

Individuelní prodej plastových pytlů na komunální odpad ( pořízení + sběr, svoz a odstranění
odpadu ):
110 litrů
65,-Kč / 1 ks

Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný4 jednorázově do 30.4. příslušného kalendářního roku nebo ve
dvou stejných splátkách do 30.4. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

...................................
Mgr.Radek Čermák
místostarosta

..........................................
Zdeněk Šich
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.12.2017
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§ 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, např. bankovním převodem, s uvedením
variabilního symbolu a čísla popisného, čísla evidenčního předmětné nemovitosti., hotově v pokladně
Obecního úřadu Olešnice.

