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OBEC  MALÝ  BERANOV 
 

Obecně závazná vyhláška 

č. 2/2019 

o poplatku za komunální odpad 

 

Zastupitelstvo obce Malý Beranov se na svém zasedání dne 16. prosince 2019 usnesením 

č. 86/14/19 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 touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká 

na území obce. 

Čl. 2 

Správa poplatku 

(1) Správu poplatku vykonává obec Malý Beranov. 

(2) 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 poplatníky1  

 

Čl. 3 

Sazba poplatku 

(1) Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu 

nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu 

a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti 

činí sazba: 

a) Nádoba (popelnice) -  5 vývozů ……………  350 Kč 

b) Nádoba (popelnice)  -  10 vývozů …………… 700 Kč 

c) Nádoba (popelnice) -  15 vývozů …………… 1050 Kč 

d) Nádoba (popelnice) -  20 vývozů ……………  1 400 Kč 

 

                                                 
1
§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 



2 

 

(2) V případě, že plátci nebude stačit zvolená sazba (počet vývozů), je možné počet vývozů 

zvýšit, přičemž sazba za jeden vývoz je 70,- Kč.  

(3) Rozúčtování předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu 

nakládání s komunálním odpadem je provedeno v příloze č. 1 této obecně závazné 

vyhlášky. 

Čl. 4 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný do 30. června příslušného kalendářního roku. 

(2) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu, datum 

narození poplatníka, který neuhradil příslušnou část poplatku, období za které neuhradil 

příslušnou část poplatku a výši příslušné části poplatku a to ve lhůtě splatnosti. 

 

Čl. 5 

Všeobecná ustanovení 

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy.2 

Čl. 6  

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o poplatku za komunální odpad, ze dne 

12. 11. 2012.  

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

 

Čl. 7 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dne 

1. 1. 2020. 

 
 
 
 
 
 ……………………… ……………………… 
 Marcel Šimek Ing. Martin Zach 
    místostarosta starosta 
 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

                                                 
2
  Zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění dalších předpisů. 
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Příloha č. 1  

k obecně závazné vyhlášce č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad 

 

Rozúčtování předpokládaných oprávněných nákladů obce: 

 

Předpokládané náklady 2020   
   
Vývoz komunálního odpadu (1592 vývozů 1 ) 102.525,00 Kč 
Vývoz nebezpečného a objemného odpadu2  18.454,00 Kč 
Vývoz separovaného odpadu 3 217.198,00 Kč 
Celkem 338.177,00 Kč 

   
Příjmy4  (mimo poplatků)   
   
Ekokom za třídění odpadu 119.517,00 Kč 

   

Náklady - příjmy 218.660,00 Kč 

Počet vývozů  1592  

   

Předpokládané náklady na jeden vývoz v roce 2020 137,00 Kč 

 
Sazba poplatku stanovená obcí za jeden vývoz pro rok 2020 

70,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Počet vývozů dle roku 2018 

2
 Výdaje na vývoz nebezpečného a objemného odpadu v roce 2018 

3
 Počet vývozů separovaného odpadu dle roku 2018 

4
 Příjmy od EKOKOM za rok 2018 


