Obec Těchlovice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Těchlovice se dne 6. května 2015 usneslo vydat usnesením č.
2/2015 na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 17a odst.1 zákona
číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Obecně závazná vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“),
ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území
obce Těchlovice.
Čl. 2
Poplatník a plátce
(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
(2) 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.
Čl. 3
Registrační povinnost
1) Plátce poplatku je povinen do 15 dnů, kdy se stal plátcem poplatku, podat správci
poplatku přihlášku k registraci1. V přihlášce k registraci je povinen uvést:
a) jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresu pro doručování, obecný identifikátor, byl-li přidělen;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejich jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c) údaje vztahující se k nemovitosti plátce.
2) Dojde-li ke změně údajů, které je plátce povinen uvádět dle odst. 1, a to včetně
zániku poplatkové povinnosti, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do
15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány
důvody.
1

§ 125 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Čl. 4
Výše poplatku
(1) Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy
sběrných nádob objednaných plátcem poplatku v příloze č. 1 k této obecně závazné
vyhlášce.
(2) Poplatek zahrnuje:
- svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu,
- využití kontejnerů na separovaný sběr papíru, skla, plastů, biologických odpadů
rostlinného původu a železa, které jsou rozmístěny po obci,
- odkládání nebezpečného a objemného odpadu při mobilním svozu.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)Plátce poplatku uhradí poplatek jednorázově do konce měsíce února příslušného
kalendářního roku.
(2) Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je povinen jej
uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se
poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této
povinnosti.
(3) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost správci poplatku nejpozději ve lhůtě dle čl. 5 odst. 1 a 2. Zároveň oznámí
správci poplatku jméno, příjmení, datum narození a adresu tohoto poplatníka, pokud
jsou mu tyto údaje známy. Správce poplatku na základě toho vyměří poplatek platebním
výměrem.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení na úřední
desce.

----------------------Jan Schejbal
místostarosta

----------------------Ing. Marcela Červená
místostarostka
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 7.5.2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
25.5.2015

--------------------Naděžda Švadlenková
starostka

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2015
Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku“
A. Údaje o poplatníkovi (plátci)
Jméno a příjmení / název ; datum narození / IČ ;
Adresa / sídlo: ulice; číslo popisné; číslo orientační; obec; PSČ

(právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejich jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech a dále údaje uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b)
B. Údaje o nemovitosti (bytový dům, rodinný dům, rekreační stavba, jiné)
Číslo popisné:
Počet poplatníků:
Jména ( datum nar.)

C. Objednané služby:
(Poplatník/ Plátce vyplní počet sběrných nádob určeného objemu a frekvenci svozu)
Údaje o počtu sběrných nádob v nemovitosti a požadovaném svozovém režimu:
Celkový počet nádob: ………………….ks

Požadovaný svozový režim:
26 svozů/rok

pro ……………. ks sběrných nádob

13 svozů/rok

pro ……………. ks sběrných nádob

Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce č. 2/2015, kterou se stanovuje poplatek
za komunální odpad
- aktualizováno po schválení na veřejném zasedání zastupitelstva
obce Těchlovice dne 20.12.2017

Výše poplatku za kalendářní rok činí:
svoz 110 l nádoby - 26 svozů ročně

1.650,- Kč

svoz 110 l nádoby - 13 svozů ročně

1.150,- Kč

1 ks PE pytle (likvidace v rámci pravidelných svozů)

...................................
Naděžda Švadlenková
starostka

72,- Kč

..........................................
Jan Schejbal
místostarosta
..........................................
Ing. Marcela Červená
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu: 2.1.2018
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu:

