MĚSTO SOBOTKA

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014,
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo města Sobotky schválilo na svém
zasedání dne 18. 12. 2014 podle ustanovení § 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 ustanovením
§ 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 o
poplatku za komunální odpad.
Čl. I
Poplatek za komunální odpad
(1) Město Sobotka touto obecně závaznou
vyhláškou stanoví a vybírá poplatek za komunální
odpad.
(2) Poplatek za komunální odpad (dále jen
„poplatek“) je platba za likvidaci komunálního odpadu
v daném objektu. Jeho výše je stanovena podle
předpokládaných
oprávněných
nákladů
města
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním
odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle
počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů
připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvence
svozů, kterou si poplatník, případně plátce, zvolil a s
ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.
(3) Správu poplatku vykonává město Sobotka
prostřednictvím Městského úřadu Sobotka. Na řízení o
poplatcích se vztahuje zvláštní právní předpis1), není-li
zákonem o odpadech stanoveno jinak.
(4) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž
činnosti vzniká komunální odpad.
(5) 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. Neuhradí-li
poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši,
oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě
toho vyměří poplatek platebním výměrem.
(6) Plátce poplatku je povinen odvést poplatek za
daný rok ve dvou shodných splátkách, a to první
splátku ve výši poloviny poplatku do 31. 3. daného
roku, druhou splátku do 30. 9. daného roku. V případě,
že bude poplatek hrazen jednorázově, je poplatník
povinen jej uhradit v termínu první splátky. V případě
vzniku poplatkové povinnosti během roku se stanovené
termíny splátek použijí přiměřeně. V případě
kombinovaného svozu, pouze zimního svozu nebo
pouze letního svozu, je plátce poplatku povinen uhradit
poplatek za daný rok jednorázově do 31.3.
1 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
2
§ 125 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů

(7) Poplatek lze uhradit:
a) bankovním převodem na č.ú. 19-3821541/0100 se
specifickým symbolem 1337 a s variabilním symbolem přiděleným plátci;
b) složenkou typu A směrovanou na č.ú. 193821541/0100 se specifickým symbolem 1337 a s
variabilním symbolem přiděleným plátci;
c) hotově v pokladně KB Sobotka č.ú. 193821541/0100 se specifickým symbolem 1337 a s
variabilním symbolem přiděleným plátci;
d) hotově na pokladnách MěÚ Sobotka.
(8) Plátce poplatku je povinen ohlásit do 15 dnů2) od
vzniku poplatkové povinnosti zvolenou variantu svozu,
to je četnost svozu a objem sběrné nádoby (nádob). Pro
ohlášení změn lze mimo jiné využít vzory dle přílohy
č. 2 této vyhlášky. Pokud plátce nesplní ohlašovací
povinnost, má se až do doby splnění této ohlašovací
povinnosti za to, že zvolil formu pytlového svozu.
(9) Výše poplatku je stanovena podle velikosti
nádob dle přílohy č.1. Případná změna rozhodná pro
stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne měsíce
následujícího po jejím ohlášení a provedení a výše
poplatku se stanoví v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců.
(10) V případě, že fyzická osoba vlastní v územním
obvodu města více objektů, může v odůvodněných
případech používat jednu nádobu s dostatečným
objemem, schopnou pojmout veškerý komunální odpad
z těchto objektů.
Čl. II
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se
posuzuje podle zvláštního právního předpisu1).
Čl. III
Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky
provádí pověřený pracovník Městského úřadu Sobotka,
úseku životního prostředí, případně další městem
Sobotka určené kontrolní orgány.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2014, o
poplatku za komunální odpad ze dne 14. 8. 2014.
(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2015.

Bc. Jan Janatka v.r.
místostarosta
Vyvěšeno dne::
Sejmuto dne:

Ing. Lubor Jenček v.r.
starosta

Příloha č. 1 k OZV č. 4/2014.

Výše poplatku za svoz směsného komunálního odpadu za rok v Kč.
velikost
nádoby

týdenní svoz

čtrnáctidenní
svoz

kombinovaný
svoz

pouze zimní
svoz

pouze letní
svoz

60 l

1 860

1 272

1 572

1 272

1 272

80 l

2 100

1 392

1 752

1 392

1 392

110/120 l

2 496

1 596

2 052

1 596

1 596

240 l

4 716

3 144

3 936

3 144

3 144

340 l

6 708

4 464

5 592

4 464

4 464

660 l

12 348

8 328

10 344

8 328

8 328

770 l

14 280

9 444

11 868

9 444

9 444

1 100 l

19 332

13 404

16 368

13 404

13 404

pytlový svoz
360 l
(kombinace
60 l a 120 l
pytlů)

210

Výše poplatku za jednorázový svoz směsného a tříděného komunálního odpadu v Kč.
pytel 60 l

35

pytel 120 l

70

pytel na plasty

0

pytel na
TETRA PAKY

0

Výše poplatku je stanovena podle nákladů účtovaných a fakturovaných městu oprávněnou
osobou (ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu) včetně platné sazby DPH
(15 %), navýšená o cca 8 %, což je částka zohledňující část dalších předpokládaných oprávněných
nákladů města vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, což jsou náklady na svoz
a likvidaci tříděného odpadu a odvoz velkoobjemového kontejneru, to celé zaokrouhlené na částku
dělitelnou dvanácti. V poplatku nejsou započítány další náklady města, jako náklady na svoz a
likvidaci odpadů z odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství ani náklady na
mimosvozovou manipulaci s nádobami, což je výměna nádoby za jiný typ, změna četnosti vývozu,
opakované přistavení a stažení nádoby na stejném č. p. a krátkodobé (sezónním) přistavení a stažení
nádoby.

Žádost

Příloha č. 2 k OZV č. 4 /2014.

o přidělení popelnice,
změnu velikosti popelnice, změnu frekvence vývozu, přidělení nové popelnice za
shořelou, poškozenou, případně odcizenou, nebo zrušení popelnice.
Jméno žadatele: ____________________________________
Adresa na doručování:________________________________
Telefon (nepovinný údaj): ____________________________
Stanoviště popelnice - ulice: ____________________________ č. popisné: ___________

Žádám:
a) o přidělení popelnice.

_________________________ l,

Požaduji velikost popelnice:
svoz: týdenní – čtrnáctidenní – kombinovaný – pouze letní – pouze zimní*),
b) o změnu velikosti popelnice.

Mám nádobu (popelnici) __________l, požaduji nádobu (popelnici) _______ l,
svoz: týdenní – čtrnáctidenní – kombinovaný – pouze letní – pouze zimní.*)
z důvodu: ….................................................................................................................. .
c) o změnu frekvence vývozu u popelnice velikosti __________ l,
mám svoz:
týdenní – čtrnáctidenní – kombinovaný – pouze letní – pouze zimní*),
požaduji svoz: týdenní – čtrnáctidenní – kombinovaný – pouze letní – pouze zimní.*)
z důvodu: ….................................................................................................................. .
Beru na vědomí a souhlasím s úhradou přímých nákladů na zavedení
požadované změny. Platba bude zaplacena před uskutečněním změny.
d) o přidělení nové popelnice za: shořelou - poškozenou - odcizenou.*),
měl jsem a požaduji nádobu (popelnici) _______________________ l,
požaduji svoz: týdenní – čtrnáctidenní – kombinovaný – pouze letní – pouze zimní*)
Beru na vědomí, že zaplatím po vyzvání MěÚ Sobotka náklady vzniklé s touto
výměnou (zůstatkovou hodnotu původní popelnice, náklady za manipulaci a
pod.). Platba bude zaplacena před uskutečněním změny.
e) o zrušení popelnice – velikost: ____________________l.
z důvodu: .......................................................................................................................
a objednávám …................ks pytlů á 60 l …................................ks pytlů á 120 l .
Beru na vědomí, že zaplatím vzniklé náklady, budou-li účtovány svozovou
firmou. Platba bude zaplacena před uskutečněním změny.
Svoji žádost dokládám: …................................................................................................
…................................................................................................
V Sobotce dne: _______________, podpis žadatele: _____________________.
*) Nehodící se škrtněte.

