Obec Dýšina
náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina, IČO: 00257745
č. j.: Dýšina/1819/19
spis. zn.: ZN/108/Dýšina/19

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Dýšina se na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č.
232/10/2019 usneslo vydat na základě § 17a) odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Touto vyhláškou se stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území
obce.
Čl. 2
Správa poplatku
1. Správu poplatku vykonává obec Dýšina (dále jen správce poplatku).
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
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 1).
3. Poplatník – plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit do 15 dnů vznik
oznamovací povinnosti s těmito údaji: jméno, příjmení, adresu, počet nádob a
frekvenci svozu dle nabídnutých variant v čl. 3 vyhlášky.
Čl. 3
Sazba a splatnost poplatku
1. Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu
nakládání s komunálním odpadem, rozvržený na jednotlivé poplatníky podle počtu a
objemu nádob určených k odkládání odpadů připadající na jednotlivé nemovitosti
s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. Poplatek je příjmem obce.
1)

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

Obec Dýšina
náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina, IČO: 00257745
Výše ročního poplatku činí:
2 404,- Kč
2 131,- Kč
1 466,- Kč
872,- Kč
1 093,- Kč
82,- Kč
4 648,- Kč
2 675,- Kč
14 068,- Kč
7 712,- Kč

za 52 vývozů nádoba 120 l (vývoz každý týden)
za 42 vývozů nádoba 120 l (kombinovaný)
za 26 vývozů nádoba 120 l (vývoz každých 14 dní)
za 12 vývozů nádoba 120 l (vývoz každý měsíc)
za vývozy každý týden od května do konce října pro chataře,
nádoba 120 l
za jednorázový vývoz 110 l, 120 l
za 52 vývozů nádoby 240 l
za 26 vývozů nádoby 240 l
za 52 vývozů kontejneru 1100 l
za 26 vývozů kontejneru 1100 l

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.

Čl. 4
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy 2).
-----------------2)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení

………………………………
Mgr. Ing. Jana Krupičková, v.r.
místostarostka obce

……………………………….
Ing. Jaroslav Egrmajer, v.r.
starosta obce

