OBEC Vrané nad Vltavou
Obecně závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou č. 5/2011,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou se na svém zasedání dne 21.12.2011 usnesením č. 6
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 10 písm. d) tohoto zákona a v souladu s ustanovením
§ 17a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení
Obec Vrané nad Vltavou touto vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká
na území obce.

Čl. 2
Poplatník, plátce a správa poplatku
(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.
(3) Správu poplatku vykonává Obec Vrané nad Vltavou, na řízení ve věcech poplatků za
komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy.

Čl. 3
Ohlašovací a registrační povinnost
(1) Plátce je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací a registrační povinnost do 15 dnů
ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik nebo zánik povinnosti platit
poplatek a která má vliv na výši poplatku. Tuto povinnost splní tím, že správci poplatku
doručí registraci k poplatkové povinnosti, a to za každou vlastněnou nemovitost – Příloha
č. 1.
(2) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů změny skutečností uvedených při
plnění své registrační a ohlašovací povinnosti.

Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem podle objemu a počtu nádob
určených k odkládání odpadů a frekvence obsluhy sběrných nádob určených k odkládání
odpadů.
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Poplatek za svoz odpadů v Kč
objem sběrné nádoby v litrech
frekvence obsluhy sběrných nádob
1 x 14 dní
1 x týdně
110 / 120
1.200,- Kč
2.200,- Kč
240
2.000,- Kč
4.000,- Kč
70/80
700,- Kč
1.400,- Kč
110/120 v zimě, říjen-březen
600,- Kč
1.100
--------16.500,- Kč
rekreační objekty 20 pytlů**
--------1.000,- Kč
*
RD bez vlastní popelnice 50 pytlů --------2.200,- Kč
RD bez vlastní popelnice * 25 pytlů 1.200,- Kč
---------* Pouze pro lokality, které se neobsluhují popelářským vozem dle přílohy č. 2
** Pokud majitel rekreačního objektu používá popelnici, která je svážena, platí jako
majitel rodinného domu za příslušnou nádobu.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 30 dnů po vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6
Závěrečné ustanovení
Poplatek je možno uhradit v hotovosti do pokladny Obce Vrané nad Vltavou, poštovní
poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet Obce Vrané nad Vltavou č. 7226504/0600
u GE Money bank, v.s. 1337, s.s. číslo nemovitosti, a ostatními způsoby uvedenými v § 163
odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb.

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2012.

....................................
Petr Janeček
místostarosta

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

...........................................
Martina Filipová
starosta
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Číslo popisné nemovitosti

Příloha č. 1

Registrace k poplatkové povinnosti
A. Údaje o plátci
Jméno a příjmení plátce:

....................................................................

Adresa trvalého pobytu:

....................................................................

Adresa pro korespondenci, pokud je odlišná ……………………………………….

B. Údaje o nemovitosti
Ulice, číslo popisné (orientační):

....................................................................

Druh nemovitosti (trvalé bydlení, rekreace) ..........................................................
Počet osob skutečně bydlících v nemovitosti: ………………………………………

C. Zvolený objem sběrné nádoby a frekvence odběru
a) popelnice 110/120 l

1x za dva týdny

1x týdně

b) popelnice 240 l

1x za dva týdny

1x týdně

c) popelnice 70/80 l

1x za dva týdny

1x týdně

c) popelnice 110/120 l pouze v zimě
d) kontejner 1100 l (bytové domy)

1x za dva týdny
1x týdně

e) rekreanti – pytle
e) RD bez možností vyvážení *

20 pytlů
50 pytlů

25 pytlů

Přihlašuji se k poplatkové povinnosti
……………………………….
podpis plátce

*

Platí pro vlastníky nemovitostí, které nemohou být obsluhovány svozovým vozem z důvodu
nedostatečných parametrů komunikací. Pokud budou mít k dispozici kontejnery 1100 l, budou
platit stejně jako majitelé RD s vlastní popelnicí.

