
OBEC PAMĚTICE

OBECNÍ VYHLÁŠKA Č. 2/2001 
o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Pamětice podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o poplatcích a v souladu s § 17 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně  některých  dalších  zákonů  vydalo  na  svém  zasedání  dne  23.12.2001  tuto  obecně

závaznou vyhlášku:

ČÁST I. 
OBECNÁ ČÁST

Článek 1 
Základní ustanovení

1.1 Tato obecně závazná vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  na  území  obce  dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v návaznosti
na obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů,  včetně  systému  nakládání  se
starým odpadem. Vyhláška stanoví nejen výši poplatku, ale i způsob jeho výběru.

Článek 2
Vymezení pojmů

2.1  Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci Pamětice trvalý pobyt a fyzická osoby,
která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

2.2 Společný zástupce je  fyzická  osoba,  která  má v obci  Pamětice  trvalý  pobyt  a  odvádí
poplatek za domácnost. 

2.3 Správcem poplatku je obec, která poplatek ve svém územním obvodu zavedla.

Článek 3 
Poplatek

3.1 Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem. 

3.2 Poplatek odvádí i vlastník stavby, která se nachází na území obce a je určena nebo slouží
k individuální rekreaci. 

Článek 4



Registrační a oznamovací povinnost

4.1  Poplatník,  společný  zástupce,  vlastník  nebo  správce  budovy  či  nemovitosti,  má
registrační  a  oznamovací  povinnost,  kterou  splní  tím,  že  správci  poplatku  doručí
prohlášení o poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1  této vyhlášky, a to do
15 dnů od dne, kdy mu tato povinnost nastala nebo nastala změna rozhodná pro výpočet
výše poplatku.

4.2 Při plnění registrační a oznamovací povinnosti je společný zástupce, vlastník nebo správce
budovy či  nemovitosti povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a rodná čísla
poplatníků, za které poplatek odvádí. 

4.3 Pokud  společný  zástupce,  vlastník  nebo  správce  budovy  či  nemovitosti  nepodá
oznamovací povinnost k poplatku, bude mu poplatek vyměřen. 

ČÁST II.
PLACENÍ POPLATKU

Článek 5 
Výše poplatku

5.1 Poplatek za komunální odpad se stanovuje ve výši:
a) 300,- Kč na fyzickou osobu za kalendářní rok, která má na území obce trvalý pobyt
b) 200,- Kč na fyzickou osobu za kalendářní rok, která je vlastníkem stavby určené

nebo sloužící k individuální rekreaci a nacházející se na území obce.
           c)   100,- Kč na děti a studující.

Článek 6 
Splatnost poplatku

6.1  Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to do 15. července a 15. prosince
příslušného kalendářního roku.Poplatek je možno splatit jednorázově a to do 15 července.

6.2 Poplatek se platí správci poplatku hotově.

6.3 V případě  změny  místa  trvalého  pobytu  nebo  změny  vlastníka  stavby  v průběhu
kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.

6.4 Nebude-li  poplatek  zaplacen včas  nebo ve správné výši,  vyměří  jej  správce  poplatku
platebním výměrem.

Článek 7 



Osvobození od poplatku

7.1 Fyzické osoby,  které mají na území obce trvalý pobyt,  ale v místě  trvalého pobytu se
prokazatelně dlouhodobě nezdržují, jsou od poplatku za odpad osvobozeny. Dlouhodobý
pobyt je nutno doložit ověřitelným způsobem.

 
ČÁST III.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8
Sankce

8.1  Nebudou-li  poplatky zaplaceny včas  nebo ve správné výši,  vyměří  správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.

Článek 9 
Závěrečná ustanovení

9.1 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 10. ledna 2002. 

Jaroslav Staněk                                                                           Zdeněk Konečný
  starosta obce                                                                                 místostarosta

 

  

                                                                          


