Obecní závazná vyhláška obce Bezděkov č. 2/2010
o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Bezděkov se na svém zasedání dne 17.6.2010 usnesením č.451 usneslo vydat na
základě § 17 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů a ve
znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 10 odst. d) a § 84 odstavec 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto závaznou vyhlášku:

Čl.1

Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví poplatek za odpad (dále jen poplatek) podle předpokládaných oprávněných
nákladů obce Bezděkov, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, rozvržený na
jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů, připadajících na
jednotlivé nemovitosti s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. Vztahuje se pouze na fyzické
nepodnikající osoby, právnické a fyzické podnikající osoby uzavírají smlouvu přímo s oprávněnou
osobou.
Čl.2

Správce poplatku
Správu poplatku vykonává obec Bezděkov (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech
poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl.3

Poplatník – plátce
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad v částech obce
Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, Tetětice a Vítaná. Plátcem poplatku je vlastník
nemovitosti, kde vzniká komunální odpad v částech obce Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo,
Tetětice a Vítaná. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního
zákona, je plátcem toto společenství a poplatek se rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
Čl.4

Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za komunální odpad je uvedena v příloze č. I této vyhlášky. Na každý následující
rok budou zastupitelstvem obce stanoveny ceny nové, a to dle předpokládaných oprávněných
nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem.
2. Každý plátce si může určit objem a četnost vyvážení sběrných nádob (popelnic) dle přílohy č. I
této vyhlášky.
3. Každý plátce uhradí sazbu dle objemu a počtu sběrných nádob, které skutečně vlastní.
4. Poplatek za provoz systému nakládání s odpady se hradí pololetně jednorázově v hotovosti na
Obecním úřadě v Bezděkově v úřední dny nebo bezhotovostním převodem na účet číslo
3926351/0100 vedeného u Komerční banky v Klatovech.
Čl. 5

Splatnost
1.

Poplatek je splatný vždy nejpozději do 15. ledna a 15. července každého kalendářního roku.

Čl. 6

Ohlašovací povinnost
Poplatník, plátce podle článku 3 této vyhlášky, je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci Bezděkov nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci v části obce Bezděkov,
Koryta, Poborovice, Tetětice Struhadlo a Vítaná a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna
nastala.
Čl. 7

Kontrolní činnost
Kontrolu dle zákona o dodržování vybírání poplatku provádí Obecní úřad Bezděkov
Čl. 8

Povinnosti poplatníků a sankce
Povinnosti poplatníků a sankce za nesplnění poplatkové povinnosti stanoví zákon čís.337/1992 Sb.
o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9

Ustanovení společná a závěrečná
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek
platebním výměrem.
Čl.10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení

Ing. Zbyněk Svoboda
místostarosta
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Příloha č. 1 :
Sezóna I.
Sezóna II.
1x 14 dnů
1x měsíčně

900Kč/ pololetí
550Kč/pololetí
670Kč/pololetí
500Kč/pololetí

Josef Červený
starosta

