OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Jestřebí
č. 2/2017,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Jestřebí se na svém zasedání dne 13. prosince 2017 usnesením č. 10 usneslo vydat
na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) 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
Předmět a působnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen
„poplatek“), ohlašovací povinnost plátce poplatku a výši a splatnost poplatku na území obce Jestřebí.
Čl. 2
Poplatník, plátce, ohlašovací povinnost
(1) 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
poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.1)
(2) Plátce poplatku ohlásí obci v souladu s § 17a odst. 4 zákona o odpadech jméno, příjmení, adresu a
datum narození poplatníka, který neuhradil plátci poplatek včas nebo ve správné výši, dále období,
za které neuhradil poplatek nebo jeho část a výši příslušné části poplatku, a to ve lhůtě splatnosti
poplatku dle čl. 6.
Čl. 3
Přihlášení k svozovému tarifu
(1) Každý plátce si z nabídky svozových tarifů uvedených v příloze č. 1 zvolí svozový režim tak, aby
byl dostatečný podle množství směsného komunálního odpadu vznikajícího v jeho nemovitosti, a
podle jím požadované četnosti svozů (lze zvolit i více tarifů současně).
(2) Povinnost dle odstavce 1 plátce poplatku splní, pokud podá závaznou přihlášku, která bude
obsahovat minimálně tyto náležitosti:
a) údaje o plátci poplatku, kterými jsou jméno a příjmení fyzické osoby, u právnické osoby její
název, datum narození fyzické osoby, u právnické osoby její identifikační číslo, adresa
trvalého pobytu fyzické osoby či adresa sídla právnické osoby,
b) údaje o nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, kterými jsou ulice a číslo popisné,
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c) označení minimálně jednoho ze svozových tarifů dle přílohy č. 1, ke kterému se plátce
přihláškou hlásí.
(3) Přihlášku dle odstavce 2 plátce poplatku doručí Obecnímu úřadu obce Jestřebí, a to za každou jím
spravovanou nemovitost.
(4) Obec oproti podání přihlášky vydá plátci svozovou známku, z níž je rozpoznatelný svozový tarif,
který si plátce v přihlášce zvolil. Touto svozovou známkou plátce poplatku označí svoji sběrnou
nádobu.
(5) Svozová známka má platnost vždy do konce vyznačeného kalendářního roku, vyjma známky
určené pro jednorázový svoz, která je platná do okamžiku provedení svozu takto označené sběrné
nádoby.
Čl. 4
Lhůta pro podání přihlášky, změna tarifu
(1) Plátce podá přihlášku dle čl. 3 nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo
nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.
(2) Pokud byla daná osoba v den nabytí účinnosti této vyhlášky plátcem poplatku, podá přihlášku dle
čl. 3 nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky. Plátce poplatku podle předchozí věty
nemusí podávat novou přihlášku, pokud v daném kalendářním roce setrvá u svozového tarifu, který
se na něj aplikoval i předchozí kalendářní rok; povinnost zaplatit poplatek ve lhůtě splatnosti dle
čl. 6 však trvá.
(3) V případě, že plátce poplatku bude chtít v průběhu kalendářního roku změnit svozový tarif, podá
obecnímu úřadu novou přihlášku dle čl. 2 a doplatí část poplatku představující poměrnou část
rozdílu mezi výší poplatku nového svozového tarifu a svozového tarifu stávajícího.
Čl. 5
Výše poplatku
(1) Výše poplatku za komunální odpad se stanoví dle přílohy č. 1.
(2) Výše poplatku dle přílohy č. 1 respektuje maximální výši poplatku za komunální odpad dle § 17a
odst. 5 zákona o odpadech.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Splatnost poplatku je stanovena následovně:
1. poplatek dle tarifů „A“ až „E“ přílohy č. 1 je splatný do 31. 1. kalendářního roku;
2. poplatek dle tarifu „F“ je splatný v den převzetí svozové známky.

Čl. 7
Způsob placení poplatku
Poplatek je možné platit v hotovosti na Obecním úřadě obce Jestřebí nebo je možné jej zaplatit
bezhotovostním převodem na bankovní účet obce Jestřebí vedený u České spořitelny a.s., č.ú.
1183031399/0800 s uvedením identifikace plátce a účelu platby ve zprávě pro příjemce.
Čl. 8
Přístup k informacím
Informaci o četnosti a termínech svozů v jednotlivých svozových režimech na kalendářní rok obdrží
každá domácnost písemně do poštovní schránky, informaci je rovněž možno obdržet na obecním úřadě.
Čl. 9
Správa poplatku za komunální odpad
(1) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Jestřebí.
(2) Poplatek je příjmem obce a je využíván k financování systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Jestřebí.
(3) Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.

Čl.10
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Jestřebí č. 1/2016, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

…………………

Josef Švorc
místostarosta

……………………..

……………………..

Stanislava Štěpánová

Josef Štěpán

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ………………….
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………….

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Jestřebí č.2/2017
Stanovení sazby poplatku, četnosti svozů a objemu sběrných nádob

Sazba poplatku podle frekvence svozu odpadů je stanovena následovně:

Typ svozu:
Tarif „A“
Tarif „B“
Tarif „C“
Tarif „D“
Tarif „E“
Tarif „F“

Frekvence svozu:
Červená známka, svoz léto 1x za 2 týdny, zima 1x za
týden, nádoba 110 litrů nebo 120 litrů
Žlutá známka, svoz 1x za dva týdny, nádoba 110 litrů
nebo 120 litrů
Šedá známka, svoz léto 1x za 4 týdny, zima 1x za 2
týdny, nádoba 110 litrů nebo 120 litrů
Modrá známka, svoz 1x za 4 týdny, nádoba 110 litrů
nebo 120 litrů
Modrá známka 240 l, svoz 1x za 4 týdny, nádoba 240
litrů
Bílá známka určená pro jednorázový svoz, nádoba
110 litrů nebo 120 litrů

Cena:
1 960,- Kč / rok
1 240,- Kč / rok
1 000,- Kč / rok
610,- Kč / rok
1 220,- Kč / rok
60,- Kč / kus

