OBEC SENOHRABY
Obecně závazná vyhláška č. 12/2011
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Senohraby se na svém zasedání dne 16. 11. 2011 usnesením
č.06/07/2011 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 § 35 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
Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanovuje poplatek za komunální odpad, který
vzniká na území obce.
Čl. 2
Správa poplatku
1. Správu poplatku vykonává obec Senohraby.
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 poplatníky1).
Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných
oprávněných nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání
s komunálními odpady rozvržených podle počtu a objemu nádob, určených
k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.
2. Výše poplatku pro kalendářní rok je stanovena přílohou k této vyhlášce.
Čl. 4
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 06. kalendářního roku. Stane-li
se osoba plátcem poplatku za komunální odpad v daném kalendářním roce až po
tomto datu, uhradí tento poplatek do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

1)

§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

2. Poplatek je splatný2):
a) v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách
b) složenkou, kterou plátce poplatku obdrží v kanceláři obecního úřadu
v úředních hodinách
c) převodem z bankovního účtu plátce poplatku na účet správce poplatku
s uvedením variabilního symbolu, který na vyžádání sdělí obecní úřad
d) přeplatkem na jiném poplatku
3. Bankovní účet správce poplatku je veden u Komerční banky Benešov, číslo účtu:
4629201/0100.
Čl. 5
Registrační povinnost
1.

Registrační povinnost je vyžadována dle § 125 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Plátce poplatku je povinen podat přihlášku k registraci u správce poplatku
nejpozději do 15 dnů ode dne ode dne, kdy nastala událost, se kterou je tato
povinnost spojena. V přihlášce k registraci je plátce poplatku povinen uvést jméno
a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, popřípadě další adresu pro
doručování. Osoby již zaregistrované jako plátci poplatku za komunální odpad tuto
přihlášku již podávat nemusí.

3.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v přihlášce k registraci, plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení
registrace, jsou-li pro to dány důvody.
Čl. 6
Vymáhání poplatku

Vymáhání nedoplatku na poplatek za komunální odpad provádí správce poplatku
v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 7
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy3)
Čl. 8
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č.2/2009, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad na území Obce Senohraby.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2012 (patnáctým dnem po dni vyhlášení).
2)
3)

§ 163 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

----------------------------------Milan Kraut v.r.
místostarosta

----------------------------------Ing. Pavel Pangrác v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

05. 12. 2011

Sejmuto z úřední desky dne:

21. 12. 2011

Přílohy:
Příloha č. 1, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2012.

Příloha č. 7 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011
o poplatku za komunální odpad pro rok 2018

Četnost svozů
Objem nádoby

1 x 14 dnů
26 svozů/rok

80 l

1.450,- Kč

120 l

1.950,- Kč

240 l

2.500,- Kč

1.100 l

1.030,- Kč
Nádoby slouží výhradně pro
rekreační objekty.
BIOODPAD

120 l

1.300,- Kč

240 l

1.500,- Kč

----------------------------------Milan Kraut v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Svozy budou
probíhat dle
zvláštního
harmonogramu

----------------------------------Ing. Jana Svašková v. r.
starostka

