
MĚSTO SOBOTKA

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2014,

 o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo  města  Sobotky  schválilo  na  svém
zasedání  dne  14.  12.  2017   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.

Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o poplatku za

komunální odpad, ze dne 18. 12. 2014, se mění takto:

1. Příloha  č.1 se ruší a nahrazuje novou přílohou
č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

(1)  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018.

    Bc. Jan Janatka v.r.                   Ing. Lubor Jenček v.r.
      místostarosta                                          starosta

Vyvěšeno dne:: 15. 12. 2017
Sejmuto dne:



Příloha č. 1 k OZV č. 3/2017.

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 1 944 1 332 1 644 1 332 1 332

80 l 2 196 1 464 1 836 1 464 1 464

110/120 l 2 604 1 668 2 136 1 668 1 668

240 l 4 920 3 276 4 104 3 276 3 276

340 l 6 996 4 656 5 832 4 656 4 656

660 l 12 876 8 664 10 776 8 664 8 664

770 l 14 892 9 828 12 360 9 828 9 828

1 100 l 20 136 13 944 17 040 13 944 13 944

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.


