OBEC MUKAŘOV
Zastupitelstvo obce Mukařov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Mukařov se na svém zasedání dne 29. 1. 2019 usnesením č. 1/MZZ/2019
usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 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
Obec Mukařov touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad,
který vzniká na území obce Mukařov.
Čl. 2
Správa poplatku
1)

Správu poplatku vykonává obec Mukařov.

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.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

Plátce poplatku má ohlašovací povinnost a registrační povinnost, a to za každou nemovitost
v jeho vlastnictví, kde vzniká komunální odpad. Tuto povinnost splní tím, že správci poplatku
podá prohlášení plátce poplatku (náležitosti jsou uvedeny ve vzoru prohlášení plátce
poplatku, který je uveden v příloze č. 1), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem
poplatku.
Čl. 4
Sazba poplatku
Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle
počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti
a v závislosti na frekvenci svozu komunálního odpadu, viz příloha č. 2 této OZV.
Čl. 5
Splatnost poplatku
1)

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního
roku.

2)

Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy (§ 163 zákona daňový
řád), kdy se jedná například o platbu v hotovosti do pokladny, platbu složenkou nebo
bezhotovostním převodem na účet obce.
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§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
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Příloha č. 1

Vzor prohlášení plátce poplatku za komunální odpad
A. Údaje o plátci (vlastníkovi nemovitosti)
Jméno a příjmení / název firmy, společnosti atd.:
datum narození / IČ:
telefon, fax, e-mail:
Adresa trvalého bydliště/ sídla firmy, společnosti atd. (ulice; číslo popisné; obec; PSČ):
....................................................................................................................................................
B. Údaje o nemovitosti
Typ nemovitosti (bytový dům, rodinný dům, rekreační stavba, jiné):
Ulice, číslo popisné (evidenční u rekreačních objektů); část obce, obec:
C. Požadovaná sběrná nádoba s určením počtu svozů:
Počet sběrných nádob pro nemovitost dle bodu B této přílohy se vyplní do příslušné kolonky
(alternativy s šedým vybarvením nejsou možné).
Čtvrtletní svoz je určen pouze pro nemovitosti určené k rekreaci. Zahrnuje pro dané
kalendářní čtvrtletí odvoz komunálního odpadu 1x týdně. V případě, že vlastník objektu
nebude požadovat sběrnou nádobu (místo je těžko přístupné svozové technice nebo
stanoviště sběrné nádoby pro svoz je obtížně dosažitelné), lze v rámci poplatku stanoveného
za tento typ svozu využívat pytle na odpad s označením svozové společnosti nebo
velkoobjemové kontejnery na směsný komunální odpad, jejichž stanoviště jsou uvedena na
webových stránkách obce.
Objem sběrné nádoby
(v litrech)

Počet svozů za kalendářní rok
52 (týdenní) 41 (sezónní) 26 (čtrnáctidenní)

Čtvrtletní svoz
(3. kalendářní čtvrtletí)

80
120
240
Pytle 100 l – 10 svozů

Datum: …………………..
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………………………………
Podpis plátce (razítko)

Příloha č. 2

Poplatek za komunální odpad
Typ nádoby

Počet svozů za rok

80 l
80 l

52
26

Roční cena za nádobu uvedeného
v objemu v Kč
2 300
1 500

120 l
120 l

52
26

2 650
1 800

240 l
240 l

52
26

4 350
3 100

Poplatek za komunální odpad pro rekreační objekty
Typ nádoby
pytel 100 l

Počet svozů za rok
10

Roční poplatek
850

Poplatek za bioodpady
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Typ nádoby

Počet svozů za rok

120 l
240 l

36
36

Roční cena za nádobu uvedeného
objemu v Kč
1 300
1 800

