Obec Klobuky, okres Kladno
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1 / 2019
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Klobuky se na svém zasedání dne 18. 12. 2019 usneslo vydat podle
ustanovení § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 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.
Článek 1
Základní ustanovení
1)

Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který
vzniká na území obce Klobuky.

2)

Územím obce Klobuky se rozumí katastrální území obce Klobuky a katastrální území
přilehlých osad Kokovice, Kobylníky, Čeradice a Páleček (dále jen obec).
Článek 2
Správa poplatku

1)

Správu poplatku vykonává obec Klobuky (dále jen „správce poplatku“).

2)

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.

3)

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 poplatníky.

Článek 3
Ohlašovací a registrační povinnost
1)

Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci daně
doručí k datu úhrady poplatku, nejpozději však do 31. 1. prohlášení plátce poplatku,
jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, a to za každou vlastněnou
nemovitost.

2) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů změny skutečností
uvedených při plnění registrační a ohlašovací povinnosti.
Článek 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle objemu a počtu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti.
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2) Výše poplatku je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Článek 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku.
U jednorázového vývozu jeden den před požadovaným vývozem.
2) Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku plátcem poplatku.
3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Článek 6.
Systém a organizace služeb
1)

Pro zajištění celoročního vývozu sběrných nádob o obsahu 110 l, 120l a 240l jsou
stanoveny na výběr následující možnosti:
- 39 vývozů (zelená nálepka),
(v zimní období každý týden, v letním období 1x za 14 dní, každý lichý týden)
- 26 vývozů (žlutá nálepka)
(1x za 14 dní, každý lichý týden)
- 1 vývoz (bílá nálepka)
(1x kdykoliv během roku v termínu vývozu)

2)

Sazby poplatku jsou uvedeny v příloze č. 1 a pro každý rok jsou stanoveny podle
předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem.

3)

Plátce po zaplacení obdrží požadovaný počet a druh samolepících nálepek, kterými
označí sběrné nádoby.
Článek 7
Všeobecná ustanovení

1)

Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.

Článek 8
Přechodné a zrušovací ustanovení
1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 02/2018.
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Článek 9
Účinnost
1)

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce obce Klobuky č. 1 / 2019 o poplatku za komunální
odpad

Registrace poplatkové povinnosti

…………………………………………………..
Jméno a příjmení poplatníka

…………………………………………………..
Adresa nemovitosti

Přihlašuji se k poplatkové povinnosti pro poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a pro rok 2020 volím pro
likvidaci odpadu tento druh a počet nálepek:

ZELENÁ )* v počtu kusů ………………
ŽLUTÁ )* v počtu kusů ……………….
BÍLÁ )**

)* - nehodící se škrtněte.
)** - v případě využívání pouze jednorázových nálepek není nutné počet nálepek uvádět.

…………………………………………
podpis poplatníka
Formulář je ve formátu A5
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Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce obce Klobuky č. 1 / 2019 o poplatku za komunální
odpad

Sazby poplatku za komunální odpad na rok 2020 v Kč.

Počet svozů za kalendářní rok

Objem sběrné nádoby
(v litrech)

39 - zelená

26 - žlutá

1 - bílá

110, 120

1 800,-

1 300,-

70,-

240

3 600,-

2 600,-

140,-
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