obec písková Lhota
Písková Lhota 40, 294 31 Krnsko, lČo: oo5o923o

tel.: 728 713 568, e-mail:

datová schránka

-

lD: výWgamf]

ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecně záv azná vyhláška
obce pisková Lhota

é.1l2ot9
o poplatku za komunálni odpad
Zastupitelstvo obce Písková Lhota se na svém zasedání konaném dne 11.'l2.2019 usneslo
Wdat na základě § 17azákona ě. 18512001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů,avsouladusust.§lOpísm.d),§35a§84odst.2
písm. h) zákona č, 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,vyhláška'):

(1)
(2)

(1)
(2)

čt. t
úvodni ustanovení
Obec Písková Lhota zavádí a vybírá poplatek za komunální odpad1 vznikající na jejím

území(dále jen ,poplatek").
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Písková Lhota (dále jen ,správce poplatku") a
v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zvláštních právních předpisů2,

čl. z
Poplatník a plátce
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejížčinnosti vznié komunální odpad na
územíobce Písková Lhota3.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na územíobce Písková Lhota, kde vzniká
komunální odpad, Jde-li o budovu, ve Keré \rzniklo společenstvíVlastníkůjednotek
podle zvláštního zákona, je plátcem poplatku toto společenství,Pláice poplatek
rozúčtujena jednotlivé poplatníky3,

(1)

čt. s
Ohlašovací povinnost
Plátce poplatku má ohlašovacía registraění povinnosť za každou jím vlastněnou
nemovitost, kterou splní tím, že správci poplatku do 15 dnů ode dne účinnostitéto
vyhlášky nebo do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku, nebo do 15 dnů ode
dne, kdy nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku, sdělí údaje nezbytné ke

§ 17a odst. 1) zákona é, 185l2oo'| sb., o odpadeó a o změně něKerých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
2 zákon ó.2802009 sb., daňový řád, ve znění pozděišich předpisů, zákon č. 185ž001 sb., o odpadech a o
změně někteFých dalších zákonů, Ve znění pozděiších předpisů
3 17a odst. 2) zákona č. 185/2001 sb,, o odpadech á o změně některých dalších zákonů, ve Zněni pozdějšió
§
předpisů
4 zákon é.28ol200g sb., daňový řád, Ve znění pozdějších předpisů
1

spráVnému Vyměření a úhradě poplatku, a to jméno a příjmení (název) plátce poplatku,

jeho datum narození (lČO) a adresu (síd|o), údaje o ňemoviiosti (druh nemovitosti,
ulice, číslopopisné či orientační), počet osob produkujících komunální odpad
v nemovitosti, počet a druh nádob pro shromažďování směsného (zbytkového)
komunálního odpadu pro nemovitost, frekvenci svozu.

Plátce poplatku

je

povinen správci poplatku ohlásit, kteří poplainíci neuhradili
příslušnou ěást poplatku (identifikační údaje o poplatníkovi, období, za Keré neuhradil
příslušnou část poplatku, výši přislušné části poplaiku), a to Ve lhůtě splatnosti
poplatku dle ust. Čl. 5 této vyhlášky.

(2)

ět.

+

sazba poplatku
Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných
nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními

(1)

odpady.
(2)

Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplainíky podle poětu a objemu sběrných nádob
určených k shromaždbvání směsného (zbytkového) komunálního odpadu,
připadajících na jednotliVé nemovitosti,

(3)

Výše poplatku pro kalendářní rok činí:

objem sbě]né nádoby

"

(4)

Ffekvence svozu sběrných nádob uřčených ke shromažďování
směsného (zbvtkového) komunálního odpadu
1 x

týdně

kombi*

íx14dní

(52 odvozů)

(42 odvozů)

(26 odvozů)

110 nebo ,l20 litrů

2,500,-Kě

2.000,-Kč

1.300,-Kč

240 litrů

5.000,-Kč

4.000,-Kě

2,600,-Kč

kombinovaný svoz (1 X 14 dní V měsících květen až září a 1 x týdně V měsícíchříjen až duben)

Majitelé objeKů určených k individuální rekreaci, nebo objeKů kde z technichých
důvodů nemůžebfl firmou Compag a.s. svážena sběrná nádoba, mohou místo sběrné
nádoby Využítke svozu jednorázové pyt|e V minimálním počtu 10 ks na nemovitost:

jednorázov,ý mimořádný
70,-Kč
svoz - pvtel** ,l 10
-"
typizovaný plastový pyte| o objemu 110 litrů označený logem pověřené osoby

čt. s
splatnost poplatku
(1)

Poplatek je na příslušnýkalendářní rok splatný bud'jednorázově nejpozději do 3,1,1.
příslušnéhokalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách splatných nejpozději
do 31.1, a do 30.6. příslušnéhokalendářního roku.

Po zaplacení poplatku obdžíplátce poplatku známku - samolepku oznaóenou logem
pověřené osoby a rokem, v němž je poplatek splatný, a to v následujícím barevném
rozlišení:

(2)

_
-

známka
známka
známka

- samolepka červenébarvy při frekvenci svozu 1x za týden
- samolepka zelené barvy při kombinovaném svozu
- samolepka modré barvy při frekvenci svozu 1x za 14 dní.

Vznikne-li poplatková povinnost po 31.1. příslušnéhokalendářního roku, je poplatek
§platný jednorázově nejpozději do 60ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti,

čt. s
zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Písková Lhota č, 112018 o
poplatku za komunální odpad, ze dne 13,12.2018, a všechny její dodatky.
čt. z
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1 .'1.2020

/,",
/// /

W|

lng. Hana Prskavcová
starostka

Vyvéšeno na úřední desce obecního úřadu dne:11,12.2o19
souěasně zvořejněno na elektronické úřednl desce.
Sejmuto z úřednl desky obecního úřadu dne:30.12.2019

místostarosta

