
OBEC KAMENICE

obecně závazná vyh lá ka
obce KAMENICE

č ,. 312020,
kterou se stanoví  poplatek za komunální  odpad

Zastupitelstvo obce Kamenĺ ce se na své m zasedání  dne 9.12'2020 usneslo vydat na
základě ustanovení s 84 odst. 2, pí sm. h) a $ 10 pí sm. d) zákona ć,' 128l2oo0 Sb., o obcí ch,
(obecní  zŕ í zení ) ve znění  pozděj í ch předpisů , a v souladu sustanovení m $ 17a odst. 1

zákona č . 185/2001 sb., o odpadech a o změně někteých dal í ch zákonů , ve znění
pozděj í ch předpisů , tuto obecně závaznou vyhlá ku.

cl. ĺ
Základni ustanovení

obec Kamenice touto obecně závaznou vyhlá kou zavádÍ  a stanovuje poplatek za
komunální  odpad vznikají cĹna ú zemí  obce (dále jen ,,poplatek").

ct.2
Poplatnĺ k a plátce, ohla ovací  povinnost

1) Poplatní kem je fyzická osoba, při její  č innosti vzniká komunální  odpad. Plátcem
poplatku je vlastní k nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společ enství  vlastní ků  jednotek podle zvlá tní ho zákona, je plátcem toto
společ enství . Plátce poplatku poplatek rozú č tuje na jednotlivé  poplatní ky.

2) Správu poplatku vykonává obec prostřednictví m své ho obecní ho ú řadu

3) Poplatek je př'ljmem obce.

ct.3
Registrač nĺ  povinnost

1) Plátce poplatku je povinen podat prohlá ení  plátce k registraci u správce poplatku do 15
dnů  ode dne vzniku poplatkové  povinnosti. V prohlá ení je plátce poplatku povinen uvé st
jmé no a pří jmenĺ  nebo název, mí sto pobytu nebo sí dlo, popří padě dal í  adresu pro
doruč ování  (moný vzor prohlá ení  je předmětem Pří lohy č . 1 té to obecně závazné
vyhlá ky). osoby ji  zaregistrované  jako plátci poplatku za komunální  odpad toto
prohlá ení  j i podávat nemusejí .

2) Dojde-li ke změně ú dajů  uvedených v prohlá ení  plátce (přihlá ce) k registraci, plátce je
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů  ode dne, kdy nastala, popří padě poádat
o zru ení  regĺ strace, jsou-lĺ  pro to dány dů vody.
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3) Neuhradí -li poplatní k plátci poplatek vč as nebo ve správné  vý i, oznámí  plátce tuto

skuteč nost obci, která na základě toho vyměří  poplatek platební m uýměrem.

cl. ł
Vý e poplatku

1) Vý e poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů  obce
Kamenice, vyplývají cí ch z reimu nakládání  s odpadem, rozvrených na jednotlivé

poplatní ky podle poč tu a objemu nádob urč ených k odkládání  odpadů  přĺ padají cí ch na
jednotlivé  nemovitosti.

2) Vlastní  varianta svozu je uplatněna individuální m výběrem v návaznosti na jejich

uvedený rozsah. Zvolený poč et sběrných nádob, jejich velikost a re im č etnosti svozů ,
jsou závaznými parametry pro vý i poplatku.

Sazba poplatku:

Týdenní  svoz:

ą

Nádoba dle obiemu - 1 ks Vý e roč nĺ ho poplatku

1 100 litrů 19.500,- Kč

č trnáctidennĺ  svoz:

Měsí č ní  svoz:

Sezónní  svoz:

Pozn':  Sezonní  svoz v období  duben _ ří jen kalendářní ho roku a je urč en
pro rekreač nĺ  nemovitosti.
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Nádoba dle obiemu - í  ks Vý e roč ní ho poplatku

120 litrů 2.300,- Kč
240 litrů 3'800'- Kč

Nádoba dle obiemu - í  ks Vý e roěnĺ ho poplatku

120 litrů 1.300'- Kč
240 litrů 2.000'- Kč

Nádoba o obiemu 120 litrů  - 1 ks Vý e roč ní ho poplatku

5 svozů 850,- Kč
PyteI  o obiemu 80 litrů  - 7 ks Vý e roění ho poplatku

7 pvtlů -S svozů 850,- Kč



3) Pro zabezpeč ,ení  dané ho poč tu svozů  pří slu né  sběrné  nádoby obec poskýne evidenč ní
známku a č ip. Touto známkou a č ipem jsou opatřeny v echny sběrné  nádoby, které  jsou
zapojeny do obcí  stanovené ho systé mu shromad'ování , sběru, přepravy, tří dění ,
vyuí vání  a odstraňování  komunální ch odpadů  vznikají ch na uzemi obce.

ct. 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30' dubna pří slu né ho kalendářní ho
roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po stanovené  lhů tě splatnostidle odstavce 1, je poplatek
splatný nejpozději do 30 dnů  ode dne vzniku poplatkové  povinnosti.

3) Způ soby placení  poplatku jsou předmětem zvlá tní  právní  ú pravy(ustanovení  $ 163
zákona c.2$oĺ 2o09 sb., daňouý řád, ve zné ní  pozděj í ch předpisů ), kdy se jedná
napří klad o platbu v hotovosti do pokladny, platbu sloenkou nebo bezhotovostní m
převodem na ú č et obce. Variabilní  symbol je k dĺ spozici na podatelně obecní ho ú řadu.
Je jedineč ný pro kadý objekt. Nebude-li poplatek zaplacen vč as nebo ve správné  \ ^ ý i,

vyměří  poplatní kovi obecní  ú řad poplatek platební m výměrem.

ct. 6
Závěreěná ustanovení

1) Nabytí m ú č innosti té to vyhlá ky se zru uje obecně závazná vyhlá ka obce Kamenice č
1l2o19, kterou se stanoví  poplatek za komunální odpad.

2) Tato vyhlá ka nabiývá Úč innosti dnem 1.ledna 2021

,W(

lng. Petr Valá ek
mí stostarosta

Vyvě eno na ú řední desce obecní ho Úřadu dne

lng. Pavel Č ermák
sŕ arosŕ a
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Sejmuto z ú řední desky obecní ho ú řadu dne:



Pří Ioha ě. í
k obecně závazné  vyhlá ce č . 3ĺ 2020, kterou se stanoví  poplatek za komunální  odpad na ú zemí

obce Kamenice

VzoR _ "PRoHLÁ eľ ĺ ĺ  plÁrcE PoPLATKU zA KoMUNÁLNĺ oDPAD''

A. NEMOVITOST

Č ást obce Cí slo popisné /evidenč ní : Cí slo parcelní

B. PLÁTGE

Pří imení ' imé no Adresa TP/sí dlo "

* ) nevyplňuje se, pokud je adresa shodná s bodem A

C. VARIANTA

objem nádoby Frekvence svozů Poplatek

dneV
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