Obec Kolešov
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2010
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Kolešov schválilo na svém zasedání dne 17.12.2010 v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ust. § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad:

Čl. I.
1.
Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Kolešov 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.
2.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad na území obce
Kolešov.
3.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obce Kolešov, kde vzniká komunální
odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je
plátcem poplatku toto společenství.
4.
Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím obecního úřadu a v řízení ve věcech poplatků
se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
5.

Poplatek je příjmem obce.
Čl. II.

Plátce poplatku je povinen do 15.1. splnit oznamovací a registrační povinnost, a to tím, že správci
poplatku doručí prohlášení plátce poplatku ve smyslu přílohy č. 1 této vyhlášky, a to za každou
nemovitost v jeho vlastnictví, kde vzniká komunální odpad. V případě vzniku poplatkové povinnosti
v průběhu roku nebo změn rozhodných pro výši poplatku je plátce poplatku povinen oznamovací a
registrační povinnost splnit do 15 dnů ode dne, kdy ke vzniku poplatkové povinnosti či změnám došlo.
Čl. III.
Plátci poplatku hradí obci roční poplatek vypočtený podle přílohy č. 2 této vyhlášky na základě údajů
uvedených v prohlášení plátce poplatku ve smyslu přílohy č. 1 této vyhlášky. Plátce poplatek rozúčtuje
na jednotlivé poplatníky.

Čl. IV.
Plátce poplatku hradí obci poplatek vypočtený podle ust. čl. III. této vyhlášky v hotovosti, platebním
příkazem nebo složenkou a to ve dvou splátkách vždy k 28.2. a k 30.6. příslušného kalendářního
roku.
Čl. V.

1.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem.

2.

Při výběru poplatku a při řízení s tím spojených se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád.

3.

Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni určení zaměstnanci obce.

Čl. VI.
4.

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Kolešov č. 1/2008 kterou se stanovuje
poplatek za odpad vydanou dne 20.5.2008

5.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2011.

--------------------------------

--------------------------------

místostarosta

starosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Kolešov č. 2/2010 o poplatku za
komunální odpad
Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad
A. Údaje o plátci poplatku za komunální odpad:
Jméno a příjmení / název:
Rodné číslo / IČO:
Adresa / sídlo :
Telefon, popř. fax, e-mail:

B. Údaje o nemovitosti ve vlastnictví plátce poplatku za komunální odpad:
Adresa:
Jména, příjmení osob, na které plátce rozpočítává poplatek za komunální odpad

C. Stanovení frekvence svozů:
Počet sběrných nádob pro nemovitost dle bodu B. tohoto Prohlášení - plátce vyplní počet sběrných
nádob a vybere frekvenci svozu:

Požadavek počtu svozů a nádob
objem sběrné
nádoby

četnost svozů

barva známky

kombinace (42 výsypů/rok)

zelená

1x za 14 dnů (26
výsypů/rok)

žlutá

1x za měsíc (12 výsypů/rok)

modrá

Sezonní 1.5.-31.10.2013

bílá

110 l

Vývoz 10x nepravidelný na základě jednorázových
svozů

Požadovaný
počet

pytel

Doplňkové služby
jednorázový výsyp
pytel na komunální odpad
Datum: …………………….

Podpis: ………………………

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky obce Kolešov č. 2/2010 o poplatku za
komunální odpad
Poplatek za komunální odpad na rok 2013
objem
sběrné
nádoby

110 l

četnost svozů

barva známky

cena známky

kombinace (42 výsypů/rok)

zelená

2 128,00 Kč

1x za 14 dnů (26 výsypů/rok)

žlutá

1 390,00 Kč

1x za měsíc (12 výsypů/rok)

modrá

832,00 Kč

Sezonní 1.5.-31.10.2012

bílá

1 400,00 Kč

10 x pytel

550,00 Kč

Vývoz nepravidelný na základě
jednorázových svozů (chalupáři)

Jednorázový svoz, který je možné kombinovat pouze s ostatními vývozy.
Jednorázová známka

80,- Kč

pytel na komunální odpad

55,- Kč

