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ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecně závaznávyhláška
obce Osek
č.1/2022

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje a vydává dne 29. 12.2022 v souladu s ust. S 10 písm. d), S
35 a S 84 odst. 2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnípozdějších
předpisů, a s ust. S 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změněněkterých dalších

zákonů, ve zněnípozdějších předpisů, tuto obecně závaznouvyhlášku o poplatku za komunální
odpad:
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čl. 1
Základní ustanovení

Obec Osek zavádí a vybírá poplatek za komunální odpadl vznikající na jejím území(dále
jen „poplatek”).

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Osek (dále jen „správce poplatku”) a v řízeníve
věcech poplatku se postupuje podle zvláštních právních předpisů2

čl. 2
Poplatník a plátce

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad na území
obce Osek 3.

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na územíobce Osek, kde vzniká komunální
odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního
zákona, je plátcem poplatku toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé

poplatníky3.

čl. 3
Ohlašovací povinnost

Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost4 za každou jím vlastněnou
nemovitost, kterou splní tím, žesprávci poplatku do 30 dnů ode dne účinnosti této obecně
závaznévyhlášky nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku, nebo do 30 dnů
ode dne, kdy nastala změnarozhodná pro výpočet výšepoplatku, sdělí údaje nezbytné ke

správnému vyměření a úhradě poplatku, a to jméno a příjmení (název) plátce poplatku,

1 S 17a odst. I) zákona Č.185/2001 Sb., o odpadech a o změněněkterých dalších zákonů, ve zněnípozdějších předpisů
2 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3 5 17a odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve zněnípozdějších předpisů
4 zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve zněnípozdějších předpisů
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jeho datum narození(IČO) a adresu (sídlo), údaje o nemovitosti (druh nemovitosti, ulice,
číslo popisné či orientační), počet osob produkujících komunální odpad v nemovitosti,

počet a druh nádob pro shromažďovánízbytkového (směsného) komunálního odpadu pro
nemovitost, frekvenci svozu.

Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit, kteří poplatníci neuhradili příslušnou
část poplatku (identifikační údaje o poplatníkovi, období, za které neuhradil příslušnou
část poplatku, výši příslušné části poplatku), a to ve lhůtě splatnosti poplatku dle ust. Čl. 5
této obecně závaznévyhlášky.

čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných
nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními
odpady.

Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu sběrných nádob
určených k shromažďovánízbytkového (směsného) komunálního odpadu, připadajících na
jednotlivé nemovitosti.

Výše poplatku pro kalendářní rok činí:

Frekvence svozu sběrných nádob určených ke shromažďování
zbytkového (směsného) komunálního odpaduObjem sběrné nádoby

60 litrů

80 litrů

110 nebo 120 litrů

240 litrů

jednorázový mimořádný
svoz - pytel* *

1 x týdně

1.200,-Kc

1.400,-Kc

1.650,-Kč

3.100,-Kč

1x 14 dní

800,-Kč

900,-Kč

1.050,-Kč

2.000,-Kč

80,-Kč

kombi*

1000,-Kč

1.150,-Kč

1.350,-Kč

2.550,-Kč

* kombinovaný svoz (1 x 14 dní v letním období /duben ažříjen/ a 1 x týdně v zimním období /listopad až
březen/; případně obráceně)
** typizovaný plastový pytel o objemu 110 litrů označenýlogem pověřené osoby

čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je na příslušný kalendářní rok splatný jednorázově nejpozději do 15.3.
příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po 15.3. příslušného kalendářního roku, je poplatek
splatný jednorázově nejpozději do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

čl. 6
Závěrečná ustanovení

Zrušuje se obecně závaznávyhláška obce Osek č. 2/2021 0 místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ze dne 29. 12.2021.
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2. Tato obecně závaznávyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023.

Roman B' ťa
místostarosta

Vyvěšeno:
Současně zveřejněno na elektronické úřednídesce.

Sejmuto: ........................
.
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Ing. David Horák
starosta obce


