MĚSTO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem

Obecně závazná vyhláška

č. 5/2020
o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem se na svém zasedání dne 14.12.2020

usnesením č. 99/12/2020 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 úst. § 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:
ČI. 1
Úvodní ustanovení

Město Rožmitál pod Třemšínem touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za
komunální odpad, který vzniká na území města Rožmitálu pod Třemšínem.
ČI. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává město Rožmitál pod Třeměínem.
(2) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-ti o budovu, ve

které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky1).
01.3
Sazba poplatku

Výše poplatku je stanovena podle oprávněných nákladů města, vyplývajících z režimu
nakládání s odpadem. Náklady jsou rozpočteny na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu
nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a v závislosti na
frekvenci jejich svozu, viz. příloha č. 1 této OZV.

1) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

ČI. 4
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního
roku.

2) Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy (§ 163 zákona
daňový řád), kdy se jedná například o platbu v hotovosti do pokladny, prostřednictvím
platebního terminálu, platbu složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města.
3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1 tohoto
článku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4) Neuhradí-li poplatník poplatek včas nebo ve správné výši, správce poplatku vyměří
poplatníkovi poplatek platebním výměrem.
01.6
Všeobecná ustanovení

Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.

ČI. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2020

Nabylo účinnosti dne: 01.01 .2021

Příloha č. 1

Ceny za sběr a svoz směsného komunálního odpadu
ve městě Rožmitál pod Třeměínem
platné od 1.1.2021

Pravidelný svoz
Typ svozu / četnost

Odpadová nádoba
1101,1201

1x týdně
kombinovaný svoz
1 x 14 dní

1 x 30 dní
Typ svozu / četnost
Odpadová nádoba
2401

1x týdně
kombinovaný svoz
1 x 14 dní
1 x 30 dní

Typ svozu / četnost

Odpadová nádoba

Kontejner 1100 l

1x týdně
1 x 14 dní
1 x 30 dní

Cena služby za kalendářní rok

2 150,-Kč
1 750,- Kč
1 250,- Kč
750,- Kč
Cena služby za kalendářní rok

4 220,- Kč
3 430,- Kč
2 450,- Kč
1 500,- Kč

Cena služby za kalendářní rok

15 800,-Kč
9 800,- Kč
5 600,- Kč

Nepravidelný svoz
Odpadová nádoba
1101, 1201,

PE pytel 1101

Typ svozu / četnost

Cena služby za jeden vývoz
nádoby (pytle)

93,- Kč

Nepravidelný svoz
1x týdně

109,-Kč

