OBEC LITOHLAVY
ObecnČ závazná vyhláška
obce Litohlavy
þ. 1/2009,
o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Litohlavy se na svém zasedání dne 17.12.2009 usneslo vydat na základČ § 17a
zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona þ. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zĜízení), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, tuto obecnČ závaznou vyhlášku:
ýl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Litohlavy touto obecnČ závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který
vzniká na území obce.
ýl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává obec Litohlavy.
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, pĜi jejíž þinnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo
spoleþenství vlastníkĤ jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto spoleþenství. Plátce
poplatek rozúþtuje na jednotlivé poplatníky¹)
--------------------------------------------------------------------------------------¹) § 17a odst. 2 zákona þ. 185/2001, o odpadech a zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

ýl. 3
Sazba poplatku
Na základČ pĜedpokládaných oprávnČných nákladĤ obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele þiní sazba :

Sazby poplatku za komunální odpad
Objem sbČrné
nádoby (l)

*110,120

Poplatek za komunální odpad v Kþ (1 známka)
Frekvence obsluhy sbČrných nádob
1 x za mČsíc
1 x za 14 dní
1 x týdnČ
(12 svozĤ)
roþnČ Kþ 860,--

(26 svozĤ)
roþnČ Kþ 1430,--

(42 svozĤ)
roþnČ Kþ 2130,--

**(mČsíþnČ Kþ
75,-- )

**(mČsíþnČ Kþ
120,--)

**(mČsíþnČ Kþ
180,--)

Pytle na
odpad

Kþ 70,-- za
kus

* Nádoby o objemu vyšším než 120 l musí být oznaþeny pĜíslušným poþtem známek
s pĜihlédnutím k jejich objemu.
** MČsíþní poplatek slouží k výpoþtu výše poplatku pro rekreaþní objekty, jejichž majitel (plátce)
požaduje odvoz odpadu pouze za þást roku (v dobČ využívání objektu k rekreaci).
ýl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 31.3. bČžného roku.
ýl. 5
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška þ. 1/2008 o poplatku za komunální odpad.
ýl. 6
Všeobecná ustanovení
Na Ĝízení ve vČcech poplatkĤ za komunální odpad se vztahují zvláštní pĜedpisy²)
---------------------------------------------------------------------------------²) zákon þ. 337/1992 Sb., o správČ daní a poplatkĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
ýl. 7
Úþinnost
Tato obecn
Ĥ

