OBEC CHOCNĚJOVICE
Obecně závazná vyhláška
obce Chocnějovice
č. 1/2020,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Chocnějovice se na svém zasedání dne 9.12.2020, usnesením
č. 65/2020 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §
17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Základní ustanovení
Obec Chocnějovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí a stanovuje poplatek
za komunální odpad vznikající na území obce (dále jen „poplatek“).
Čl. 2
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost
1) Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 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 poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
2) Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu.
3) Poplatek je příjmem obce.
4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce
tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
Čl. 3
Výše poplatku
Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky
podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti uvedených v příloze č. 1 této OZV.

Čl. 4
Splatnost poplatku
1) Plátce poplatku hradí obci poplatek dle ustanovení § 163 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, a to nejdéle do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2018 a nahrazuje se
vyhláškou č. 1/2020.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021

Jan Landa v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 10.12.2020
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 25.12.2020

František Stand v.r.
starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Chocnějovice č.1/2020
o poplatku za komunální odpad:

Druh a objem sběrné nádoby
Vlastní nádoba 60 litrů
Vlastní nádoba 60 litrů
Pronajatá nádoba 60 litrů
Pronajatá nádoba 60 litrů
Vlastní nádoba 80 litrů
Vlastní nádoba 80 litrů
Pronajatá nádoba 80 litrů
Pronajatá nádoba 80 litrů
Vlastní nádoba 110 nebo 120 litrů
Vlastní nádoba 110 nebo 120 litrů
Pronajatá nádoba 110 nebo 120 litrů
Pronajatá nádoba 110 nebo 120 litrů
Vlastní nádoba 240 litrů
Vlastní nádoba 240 litrů
Pronajatá nádoba 240 litrů
Pronajata nádoba 240 litrů

frekvence vývozu
1 x 14 dnů
kombinovaný svoz
1 x 14 dnů
kombinovaný svoz
1 x 14 dnů
kombinovaný svoz
1 x 14 dnů
kombinovaný svoz
1 x 14 dnů
kombinovaný svoz
1 x 14 dnů
kombinovaný svoz
1 x 14 dnů
kombinovaný svoz
1 x 14 dnů
kombinovaný svoz

Pytle 110 litrů ( s logem Marius Pedersen Group ) 1 svoz
Pytle 60 litrů (s logem Marius Pedersen Group) 1 svoz

sazba poplatku Kč
1.400,1.725,1.526,1.851,1.530,1.933,1.657,2.061,1.818,2.282,1.953,2.417,3.578,4.499,3.817,4.729,-

69,- Kč
34,- Kč

Vysvětlivky:
1) Celoroční svoz je prováděn 1x 14 dnů od 1.1. do 31.12. běžného roku
2) Kombinovaný svoz je prováděn 1x za 14 dnů v termínu od 1.5. do 31.10. a 1 x týdně
v termínu od 1.11. do 30.4. běžného roku

.

Příloha č. 2 k OZV č. 1 / 2020

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
A. Údaje o plátci
Plátce poplatku :
□ vlastník

□ společenství vlastníků

□ osoba pověřená plátcem

Jméno a příjmení / Název
Rodné číslo / IČ *)
Adresa trv. pobytu / sídlo
Bankovní spojení

telefon

Číslo účtu *)

e-mail

Doručovací adresa

*) údaje požadované dle § 127 odst. 1 Daňového řádu
B. Údaje o nemovitosti

□ rodinný dům

□ byt

□ rekreační stavba

□

jiné

…................
Adresa nemovitosti, za kterou je odpad hrazen
Obec, část obce, číslo popisné / evidenční
Počet osob užívajících uvedenou nemovitost a likvidujících společně odpad
v rámci uvedených sběrných nádob

C. Údaje o počtu sběrných nádob pro nemovitost a požadovaném svozovém
režimu
nádoba
příp. počet nádob

počet svozů

sazba poplatku celkem

60 l
80 l

110 l – 120 l
240 l
Pytle 110 litrů
Pytle 60 litrů

Datum:

Podpis:

