Obec Milovice u Hořic
Obecně závazná vyhláška obce Milovice u Hořic č.04/2019,
kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad.
Zastupitelstvo obce Milovice u Hořic se na svém zasedání dne 18.prosince 2019 usnesením č.
10/2019/02 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) 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 „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Milovice u Hořic touto vyhláškou zavádí místní za komunální odpad, který vzniká na
území obce (dále také „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je Obecní úřad Milovice u Hořic.1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)

Poplatníkem je vlastník, nájemce nebo uživatel nemovitosti na území obce Milovice u Hořic,
kde vzniká komunální odpad (dále jen „poplatník“).2 Poplatník je povinen si na vlastní náklady
zajistit nádobu určenou pro shromažďování směsného odpadu a do konce měsíce ledna ji
označit svozovou známkou pro daný kalendářní rok. U nemovitosti pro rekreační bydlení lze
pro shromažďování komunálního odpadu místo nádoby použít pytle označené logem svozové
společnosti.

(2)

Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků podle zvláštního zákona, je plátcem
toto společenství. Plátce následně rozúčtuje poplatek na jednotlivé byty.

(3)

Předmětem poplatku za systém nakládání s komunálním odpadem je možnost využívat systém
nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při jiné činnosti fyzických osob
než při podnikání.3

(4)

Nádoby určené pro shromažďování směsného komunálního odpadu neoznačené svozovou
známkou do 31.ledna nebudou zahrnuty do svozového plánu.
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Čl. 3
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku se stanovuje pro příslušný kalendářní rok podle ceny svozové firmy za svoz
komunálního odpadu a to na základě smlouvy uzavřené obcí Milovice u Hořic se svozovou
firmou.

(2)

Poplatek se stanovuje na základě četnosti svozů, počtu nádob určených ke shromažďování
směsného komunálního odpadu pro danou nemovitost.

(3)

Výše poplatku se stanovuje následovně:
A. Měsíční svozový cyklus
 Nádoba 110/120 lt

749 Kč/rok

B. Čtrnáctidenní svozový cyklus
 Nádoba 110/120 lt
 Nádoba 240 lt
 Nádoba 1 100 lt

C. PE pytel s logem svozové společnosti

1 200 Kč/rok
2 334 Kč/rok
6 863 Kč/rok
50 Kč/ks

Čl. 4
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozději bez výzvy správce poplatku plátci poplatku.

(2)

Poplatek je splatný správci poplatku každoročně jednorázově nejpozději do 31.ledna běžného
roku. Při využívání nemovitosti k rekreačním účelům jen v letním období pak do 31.května
běžného roku.

(3)

Poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo je možné
ho uhradit bezhotovostním převodem na účet obce 24729541/0100 s variabilním symbolem =
číslo nemovitosti.

Čl. 5
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

(2)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se stanovuje poplatek za komunální
odpad ze dne 7.12.2015.

Č
Čl.6

