Obecně závazná vyhláška městyse Jince
Č. 112019
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo městyse Jince se na svém zasedání konaném dne 11.12.2019
usnesením Č. 75 usneslo vydat v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecnĺ zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“) a na základě 17a odst. I zákona č. 785/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalšĺch zákonů, ve zflěflĺ pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o odpadech“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl.1
Úvodní ustanovení
Městys Jince touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunálnĺ
odpad, který vzniká na území městyse Jince.

Čl.2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává městys Jince.
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitostí, 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.

Článek 3
Výše poplatku
Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů městyse,
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky
podle počtu a objemu nádob určených k odkládánĺ odpadů připadajĺcích na
jednotlivé nemovitosti a v závislosti na frekvenci jejich svozu komunálního odpadu,
viz příloha č. I této OZV.

Článek 4
Splatnost poplatku a způsob placení
1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 1. příslušného
kalendářního roku.
2) Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy ( 763
zákona daňový řád), kdy se jedná například o platbu v hotovosti do pokladny,
platbu složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet městyse.
3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci I
tohoto článku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však
do konce příslušného kalendářního roku.
4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce
tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním
výměrem.

Článek 5
Všeobecné ustanovení
Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.

Článek 6
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinností této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška městyse Jince
č. 3/2018 o poplatku za komunální odpad.

Článek 7
Učinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020.

Ing. Ján Vavrek
místostarosta

starosta
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Příloha č. 1:
Poplatek za komunální odpad
(podle Čl. 3 obecně závazné vyhlášky městyse Jince Č. 7/201 9)
Sběrná nádoba

Sběrná nádoba

Sběrná nádoba (kontejner)

1201

2401

11001

Svoz
1 x7
Kombi
1x14
I x30
I x 30 Léto

Kč
2.184
7.722
1.092
546
210

Svoz
I x7
Kombi

1x14
I x30
Jednoráz.
svoz*

Kč
Svoz
4.368 I x 7
3.444 I x 14
2.184
1.092
84

6601
Kč
20.020
10.010

Svoz
I x7

Kč
12.012

lxI4Léto
462
lxI4Zima
630
lx7Zima
1.302
Jednoráz.svoz* 42
*pouze jako doplněk k výše uvedeným variantám svozu.
Při stanovení výše poplatku je vycházeno z následujících kritérií:
cena jednoho svozu sběrné nádoby o objemu 720 I činí:
cena jednoho svozu sběrné nádoby o objemu 240 I činí:
cena jednoho svozu sběrné nádoby o objemu 660 I činí:
cena jednoho svozu sběrné nádoby o objemu 1100 I činí:

-

-

-

-

42,-Kč
84,-Kč
231 ‚-Kč
385,-Kč

Vysvětlivky:
Svoz 1x7 odpovídá 52 týdnům v kalendářním roce vždy od 1.2. do 31.1. následujícího
kalendářního roku, kdy v tomto období je svoz prováděn vždy ix týdně.
Svoz Kombi odpovídá 41 týdnům v kalendářním roce vždy od 7.2. do 30.4. příslušného
kalendářního roku a dále pak od 1.10. do 31.7. následujícího kalendářního roku, kdy v těchto
obdobích je svoz prováděn vždy 7x týdně, a pak od 7.5. do 30.9. příslušného kalendářního
roku, kdy v tomto období je svoz prováděn ix za 14 dnů.
Svoz 1x14 odpovídá 26 týdnům v kalendářním roce vždy od 1.2. do 31.1. následujícího
kalendářního roku, kdy v tomto období je svoz prováděn vždy Ix za 74 dnů.
Svoz 7x30 odpovídá 73 měsícům v kalendářním roce vždy od 1.2. do 31.1. následujícího
kalendářního roku, kdy v tomto období je svoz prováděn vždy Ix za měsíc.
Svoz 1x30 Léto odpovídá 5-ti svozům v kalendářním roce vždy od 1.5. do 30.9. příslušného
kalendářního roku, kdy v tomto období je svoz prováděn vždy 1 x za měsíc.
Svoz lxi 4 Léto odpovídá 71-ti svozům v kalendářním roce vždy od 7.5. do 30.9. příslušného
kalendářního roku, kdy v tomto období je svoz prováděn vždy Ix za 14 dnů.
Svoz lxi 4 Zima odpovídá 15-ti svozům v kalendářním roce vždy od 1.2. do 30.4. příslušného
kalendářního roku a dále pak od 1.70. do 31.7. následujícího kalendářního roku, kdy v těchto
obdobích je svoz prováděn vždy Ix za 14 dnů.
Svoz ix7 Zima odpovídá 31 svozům v kalendářním roce vždy od 1.2. do 30.4. příslušného
kalendářního roku a dále pak od 1.10. do 31.1. následujícího kalendářního roku, kdy vtěchto
obdobích je svoz prováděn vždy 1 x týdně.
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