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OBEC VŠELIBICE  
 

Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad 
 

Zastupitelstvo obce Všelibice se na svém zasedání dne 18.12.2017 usnesením č. ZO/309/23/2017  usneslo 

vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 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 

 

1) Obec Všelibice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen ,,vyhláška“) stanoví poplatek za komunální 

odpad (dále jen ,,poplatek“), který vzniká na území obce. 

2) Správu poplatku vykonává obce Všelibice. Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují 

zvláštní právní předpisy.
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Čl. 2 

Poplatník a plátce 

 

1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.  

2) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obce Všelibice, kde vzniká komunální odpad. Jde-li 

o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto 

společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
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Čl. 3 

Sazba poplatku 

 

1) Maximální výše poplatku je stanovena podle předpokládaných nákladů obce Všelibice na rok 2018 

vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle 

počtu (frekvence) svozu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé 

                                                 
1
 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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nemovitosti. V poplatku jsou promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání 

odpadu. 

2) Roční sazby poplatku stanovené dle předchozího odstavce jsou uvedeny v následujících tabulkách 

 

Typizované sběrné nádoby Poplatek v Kč 

Druh nádoby / frekvence svozu vlastní nádoba pronajatá nádoba 

Popelnice 60 litrů / 1x 14 dní 1 263,- 1 385,- 

Popelnice 110/120 litrů / 1 x 7 dní 2 478,- 2 608,- 

Popelnice 110/120 litrů / 1 x 14 dní 1 643,- 1 773,- 

Popelnice 240 litrů / 1 x 14 dní 3 233,- 3 463,- 

Popelnice 1 100 litrů / 1 x 7 dní 19 022,- 20 388,-  

Popelnice 1 100 litrů / 1 x 14 dní 13 386,- 14 752,- 

   

Pytlový svoz Poplatek v Kč 

10x plastový pytel 60 litrů / 1 x 14 dní 310,- 

5x plastový pytel 110 litrů / 1 x 14 dní 310,- 

Další pytel na směsný odpad 60 litrů / cena za 1 ks 31,- 

Další pytel na směsný odpad 110 litrů / cena za 1 ks 62,- 

 

 

Čl. 4 

Druh svozu 

 

1) Plátce je povinen zvolit
3
 variantu svozu, četnost svozu a objem sběrné nádoby  

a) do 30 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky nebo 

b) do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 

2) Pokud plátce nezvolí variantu svozu, četnost svozu a objem sběrné nádoby dle čl. 4 odst. 1), má se za to, 

že zvolil pytlový svoz s frekvencí 1 x 14 dní. 

 

 Čl. 5 

Splatnost poplatku 

 

1) Poplatek, jehož celková výše nečiní více než 1 000,- Kč, je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního 

roku. 

                                                 
3
 Registrační povinnost podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčena. 
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2) Poplatek, jehož celková výše činí více než 1 000,- Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, a to první 

splátka do 30. dubna a druhá splátka do 30. října příslušného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit 

i jednorázově v termínu do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 

3) Způsoby placení poplatku upravuje jiný právní předpis.
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Čl. 6 

Zrušovací ustanovení 

 

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o poplatku za komunální odpad ze dne 

18.12.2014. 

 

Čl. 7 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

                          

 

 

------------------------------------  ------------------------------------ 

Denisa Jandusová v.r. Bc. Martina Sluková v.r. 

místostarostka obce  starostka obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2017 

Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup. 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

Dálkový přístup: 
Platné vyhlášky a řády obce Všelibice jsou dostupné na adrese www.vselibice.cz/vyhlasky 

                                                 
4
 § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 


