OBEC Lhota
Obecně závazná vyhláška
obce Lhota
č. 2/2019
o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Lhota se na svém zasedání dne 9. 12. 2019 usneslo vydat na základě §
17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který
vzniká na území obce.
Čl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává obec Lhota
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.

Čl. 3
Ohlašovací a registrační povinnost
1) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci
poplatku doručí k datu úhrady poplatku, nejpozději do 31. 1. každého kalendářního
roku, prohlášení plátce o poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 této
vyhlášky, a to za každou nemovitost.
2) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů změny skutečností
uvedených při plnění registrační a ohlašovací povinnosti.

Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle objemu a počtu nádob určených odpadů připadajících na jednotlivé
nemovitosti.
2) Výše poplatku je stanovena v příloze 1. této vyhlášky
3) Pokud povinnost platit poplatek vznikne během roku, stanoví se poplatek v poměrné
výši (podle počtu měsíců)
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 31.1. každého kalendářního roku
Čl. 6
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy²)
1

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020

……………………..
Ing. Tomáš Luhan
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

1

²) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

……………………..
Věra Nedvědová
starostka obce

Příloha č. 1
K obecně závazné vyhlášce č. 2/2019
O stanovení poplatku za směsný
komunální odpad na území obce Lhota

Druh svozu

Četnost svozů

Objem nádoby

A
B
C
D
E
F

Každý týden
Každý týden
1x za měsíc
1x za měsíc
5x jednorázový kupón
5x jednorázový kupón

120 l
240 l
120 l
240 l
120 l
240 l

Výše ročního poplatku
(Kč)
1 900
3 800
500
1 000
275
550

Minimální požadovaná četnost svozu je stanovena na 5 jednorázových kupónů pro nádobu
120 litrů (tj. druh svozu „E“)
Během roku je možnost nákupu dalších jednorázových kuponů u varianty E a F

Příloha č. 2
K obecně závazné vyhlášce č. 2/2019
O stanovení poplatku za směsný
komunální odpad na území obce Lhota

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – směsný komunální odpad
Jméno a příjmení poplatníka:
Adresa nemovitosti:
Druh nemovitosti: Rodinný dům – Chalupa (rekreace) – Objekt pro obchod a služby – Objekt pro výrobu a skladování
Podpis poplatníka:
Datum:

