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IČ : 00639672, DIČ: CZ 00639672

mob.: 605 297 533, info@svemyslice.eu

Obecně závazná vyhláška
č. 11/2019,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Svémyslice
Zastupitelstvo obce Svémyslice schválilo dne 31.10.2019 na zasedání č. 10/2019 usnesením
č. 86/2019 dle § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Svémyslice zavádí a stanovuje poplatek za
komunální odpad vznikající na území obce (dále jen „poplatek“), včetně způsobu jeho výběru a
oznamovací a registrační povinnosti plátce poplatku. Výkon správy tohoto poplatku provádí obecní
úřad ve Svémyslicích.

Čl. 2
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost
1. Poplatníkem je 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 poplatku poplatek
rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
2. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku
nahlásí do 30-ti dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro
výpočet výše poplatku.
3. Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu.
4. Poplatek je příjmem obce.

Čl. 3
Výše poplatku
Výše poplatku je stanovena, podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z
režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných
plátcem poplatku, v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce.

Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 28.února příslušného roku. Vznikne-li poplatková povinnost po
datu splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Plátce
poplatku hradí poplatek vypočtený podle Čl.3 této vyhlášky zejména v hotovosti v kanceláři
obecního úřadu v úředních hodinách nebo platebním příkazem na účet obecního úřadu číslo: 1158863020257 / 0100, jako variabilní symbol uvede číslo popisné nemovitosti a do zprávy pro
příjemce uvede: poplatek za TKO.

Čl. 5
Sankce
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem, dále postupuje dle zákona 280/2009 sb. daňový řád ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2020.
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starosta obce
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