Obec Kbelnice
Obecně závazná vyhláška obce Kbelnice
č. 1/2020
o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce Kbelnice se na svém zasedání dne 16.12.2020 usnesením č.161220/05 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 Kbelnice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká
na území obce.
čl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává obec Kbelnice.
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. 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 poplatek rozúčtuje na
jednotlivé poplatníky 1
(3) Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně. Poplatková povinnost vzniká k datu nabytí vlastnictví nemovitosti.
čl. 3
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s
komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele, je sazba tvořena ročním paušálním
poplatkem. Při změně trvalého pobytu je sazba tvořena jeho částí, rozpočítanou na celé měsíce, kdy
byl poplatník v obci přihlášen k trvalému pobytu.
a)
b)
c)
d)

550,- Kč na poplatníka, který v daném roce dosáhne nejméně 16 let věku,
275,- Kč na poplatníka, který v daném roce dosáhne 7-15 let věku,
0,- Kč na poplatníka, který v daném roce ještě nedosáhne 7 let věku,
550,- Kč na poplatníka vlastníka rekreační nemovitosti (obdrží zdarma 3 pytle na komunální
odpad, není nárok na popelnici).
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/1 § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu stanoveném v ods. 1, je poplatek splatný do jednoho
měsíce od vzniku této povinnosti.
(3) Poplatek lze zaplatit např.:
a. bezhotovostním převodem z účtu na účet správce u KB Jičín číslo účtu:
24024541/01000, do variabilního symbolu se uvede číslo popisné
b. v hotovosti v pokladně obecního úřadu
čl. 5
Osvobození a úlevy
Od poplatku jsou osvobozeni (nutno předložit potvrzení):
(1) osoby ve vazbě nebo v trestu odnětí svobody
(2) občané, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny dle zvláštních předpisů

čl. 6
Zrušující ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2009, o poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, ze dne 22. 12. 2008.
čl. 7
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy.2
čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2021
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/zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

