Obec Herink

Obec Herink
Do Višňovky 28
251 01, Herink
IČ: 00640140

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Herink se na svém zasedání dne 18. 2. 2020 usnesením č. 1/2020/8 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 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 (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Herink touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který
vzniká na území obce.

Čl. 2
Poplatník
(1)
(2)

Správu poplatku vykonává obce Herink.
Poplatníkem je každá 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
poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.1

Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývající z režimu nakládání
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených
k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a s ohledem na úroveň třídění tohoto
odpadu je stanovena v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4
Splatnost poplatku
(1)

1

Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.
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(2)

Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost
obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

(3)

Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.2

Čl. 5
Zrušovací ustanovení
(1) Tímto se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, ze dne 21. 1. 2014 o poplatku za komunální
odpad.

Čl. 6
Účinnost
(1)

Tato vyhláška nabývá účinnosti 10. 3. 2020.

...................................

..........................................

Ing. Miroslav Masopust

Karel Zeman

Místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 02. 2020
Sejmuto z úřední desky dne:

2

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2019

Sazba poplatku za komunální odpad v obci Herink od 1. 1. 2020
Počet svozů

Frekvence

Objem nádob

Kč/rok

26

1 x 14 dní

110 l a 120 l

1 405,- Kč

26

1 x 14 dní

240 l

1 705,- Kč

52

1 x týdně

110 l a 120 l

2 035,- Kč

52

1x týdně

240 l

3 280,- Kč
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