obec Dobřejovice
obecně závazná vyh láška
č'. Ll2oL9,

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Dobřejovĺce se na svém zasedání dne I4.L'J".2O19 usnesením ć.2019/13/1-6 usneslo

vydat na základě 517a odst.

]-

zákona L85/zoo1' Sb', o odpadech a o změně něktených dalších zákonů,

veznění pozdějšíchpředpisů,avsouladusust.$L0písm.d),5Esa984odst.2) písm.h) zákonač.
L28/2ooo Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznouvyhlášku:

čl. r
Úvodní ustanovení

obec Dobřejovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad
vznĺkajícína územíobce (dále jen ,,poplatek").

it.z
Správa pop!atku

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, pŕi jejíŽ čĺnnostivzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitostĺ, kde vznĺká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenstvívlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství.
Plátce poplatek rozúčtujena jednotlĺvé poplatníky.
(2) Správu poplatku vykonává obec Dobřejovĺce prostřednictvím svého obecního úřadu.

(3) Poplatek je příjmem obce.

čl. g
Registračnía ohlašovací povinnost

(1) Plátce poplatku má za každou, jím na územíobce Dobřejovice vlastněnou nemovitost, ve
které vzniká komunálníodpad, povinnost regĺstrovat se k platbě poplatku a povinnost ohlásit
každou změnu údajů.

(2) Plátce splní svou povinnost dle předchozího odstavce tím, že do L5 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti čĺode dne změny rozhodných údajůpodá správci poplatku řádně a dle
skutečnostĺvyplněné Prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2

k této obecně závazné vyhlášce. Nejsou-lĺ splněny povinnosti podle předchozí věty, vyzve
obec plátce ke splnění regĺstračníčiohlašovací povinnosti.

Čl. ą

Sazba poplatku

(1) Výše poplatku za komunální odpad je stanovena v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
(2) Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce Dobřejovice,

vyplývajícíchz režimu nakládání s odpadem

,

rozvrźených na jednotlĺvépoplatníky podle

počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitostĺ'

(3) Vlastní varĺanta svozu

je uplatněna indivĺduálním. Zvolený počet sběrných nádob,

jejĺch

velikost a reŽim četnosti svozů, jsou závaznými parametry pro výši poplatku.

(4) U nových plátců přĺhlášených v průběhu roku bude výše poplatku krácena v poměru počtu
započatých měsíců,ve kterých bude do konce kalendářního roku odpad plátcĺ skutečně
odvážen, ku počtu měsíců, ve kteąich je v daném kalendářním roce daný druh odpadu
vyvážen v celé obci.

čl. s
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 31. L. příslušnéhokalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po stanovené lhůtě splatnosti dle odstavce

1-,

je poplatek

splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vznĺku poplatkové povinnostĺ.

(3) NeuhradĹlĺ poplatník plátcĺ poplatek včas nebo

ve správné výši, oznámí plátce

tuto

skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

čl. e
Všeobecná a závěrečná ustanovení

(1) Nařízenívevěcechpoplatkůzakomuná|níodpadsevztahujezákonč.28ol2oo9Sb.,daňorný
řád, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Čl.l
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účĺnnostidnem ].. L.2o2o

lng. Jan

místostarosta obce
Vyvěšeno na úřednídesce dne 15.11.2019

Martin Sklenář
starosta obce
Sejmuto z úřednídesky dne

Příloha č.1- k obecně závazné vyhlóšce č. 1-/20L9

Sazba poplatku za komunální odpad
v obci Dobřejovice od t.L.Zo}o
Směsný odpad
1.L0/no

I

1x týdně

každý pátek

2 500 Kč

sudý pátek

1 600 Kč

lro/1201

1,

tro/1.zo1

mesrcne

poslední pátek v měsĺci

240

I

1x týdně

každý pátek

3 800 Kč

240

I

sudý pátek

2zooKč

240

I

mestcne

poslední pátek v měsícĺ

1 200 Kč

1-

za L4 dní

za L4 dní

850 Kč

1100

l (vč. nádoby)

1x týdně

každý pátek

15 000 Kč

1100

l (vč' nádoby)

L za L4 dní

sudý pátek

9 200 Kč

Bĺoodpad
Určeno pouze pro poplatníky, kteřísĺ objednají individuální (samostatnou) nádobu určenou
pro odkládání bio odpadu (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu).
r20

I

240

I

Lx týdně

Každou středu duben - listopad

625 Kč

1x týdně

Každou středu duben - listopad

810 Kč

Příloha č.2 k obecně zóvazné vyhlóšce č. 1/20L9

Prohlášení plátce poplatku komunálního odpadu
Nemovitost
Ulice

číslopopisné
(příp. evidenčníči parcelní)

Obec

Dobřejovice

Využití

!

rodinný dům

!

bytový dům

byt č':

přihlašuji bytů: ......

!

!

svr

!

rzol lxměsíc

rekreační objekt

jiné: ..............

Počet poplatníků
(osob trvale se zdržujících)

Plátce
Plátce je

!

vlastník nemovitosti

spoluvlastník

Jméno a příimení /
Název (u právnických osob)
Te!efonní číslo

E-mail

(nepovinné)

(nepovinné)

Trva!ý pobyt / síd!o
(lišĹli se od nemovitosti)

Doručovacíadresa
(lišĹli se od pobytu)

atek
Směsný odpad
(bez pronájmu nádoby)

!
f]

rzol 1xtýdně

1201 1x14dní

2 500 Kč

1 600 Kč

złol 1xtýdně

3 800 Kč
1100| lxtýdně
15 000 Kč

!

2 2oo Kč
rrool 1x14dní
9 200 Kč

!

(včetně pronájmu nádoby)

!

złol 1x14dní

850 Kč
złol 1xměsíc
L 200 Kč

(včetně pronáimu nádobv)

I Nemovitost je používána pouze k podnikatelské člnnosti a se vznikajícím
odpadem je nakládáno v souladu se zákonem následujícím způsobem:
uto skutečnost zároveň doložte, na

il

se svozovou firmou

stně prohlašuji, že v nemovitosti nevzniká komunální odpad.
Důvod
(

Bioodpad (volitelné)
(včetně pronájmu nádoby)

Datum:..

!

ř. v

nemovitost se

rzol 1xtýdně
625 Kč

e žádná osoba a není v ní vykonávána žádná činnost. Doložit!

!

złol lxtýdně

810 Kč

Podpis plátce:
(v případě zastupovánídoložte plnou moc)

