OBEC NOVÝ DŮM
Zastupitelstvo obce Nový Dům
Obecně závazná vyhláška
obce Nový Dům
č. 3/2019,
o stanovení poplatku za komunální odpad
na území obce Nový Dům
Zastupitelstvo obce Nový Dům se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením č.
4/12.12.2019 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 (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Nový Dům touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad,
který vzniká na území obce (dále jen „poplatek“).
2) Správu poplatku vykonává obecní úřad Nový Dům (dále jen „správce poplatku“). Na řízení
ve věcech poplatku za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy1.
Čl. 2
Poplatník a plátce poplatku
1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
2) 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 poplatníky2.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku
poskytne prohlášení plátce poplatku s potřebnými náležitostmi a to do 15 dnů ode dne, kdy
se stal plátcem poplatku nebo nastala v registrační povinnosti změna. Možný vzor prohlášení
plátce poplatku je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 4
Sazba poplatku
Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle objemu, počtu a frekvence obsluhy nádob určených k odkládání odpadů
připadajících na jednotlivé nemovitosti a je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky
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Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Plátce poplatku uhradí poplatek jednorázově nejpozději do 15. února příslušného
kalendářního roku, případně ve dvou totožných splátkách k 15. únoru a 15. červenci
příslušného kalendářního roku.
2) Poplatek je splatný způsoby uvedenými v daňovém řádu3. V hotovosti v úředních
hodinách v pokladně Obecního úřadu Nový Dům; bezhotovostním bankovním převodem
na účet obce, vedený u Komerční banky, a.s., č. ú. 10126221/0100, s variabilním
symbolem čísla popisného (evidenčního) nemovitosti; poštovní poukázkou.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Nový Dům č.
2/2011, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2020.

Podpis

Podpis

………………...…
Jaromír Tatýrek
místostarosta

…………………..
Milan Pospíšil
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 13.12.2019
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………
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Příloha č. 1
- k obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, o stanovení poplatku za komunální odpad na
území obce Nový Dům

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU
A. NEMOVITOST
Číslo popisné

Číslo evidenční

Obec Nový Dům

B. POPLATNÍK
Příjmení a jméno:

Datum narození: *)

Adresa trvalého pobytu: **)

*) nepovinný údaj
**) nevyplňuje se, pokud je adresa shodná s bodem A

V Novém Domě dne :.........................

Podpis poplatníka :.........................
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Příloha č. 2
- k obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, o stanovení poplatku za komunální odpad na
území obce Nový Dům

Výše poplatku
Typ
vývozu

Objem nádoby

Frekvence svozů

Počet vývozů za
rok

Výše poplatku za
rok

A

110, 120 l

1x za 14 dnů

26

1.950,-- Kč

B

110, 120 l

kombinovaný
svoz*)

42

2.375,--Kč

C

110, 120 l

1x za měsíc

12

1.200,--Kč

D

240 l

1x za 14 dnů

26

2.210,--Kč

*) kombinovaným svozem se rozumí svoz v zimním období každý týden a v letním období 1x za 14 dnů

Jednorázový pytel o objemu 110 l (doplňkový svoz k ostatním typům vývozu) - 80,-- Kč
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