OBEC LUKAVEC U HOŘIC
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic

Obecně závazná vyhláška
obce Lukavec u Hořic
č. 2/2019,
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic se na svém zasedání dne 29. prosince 2019 usnesením
č. VII/9-2019 usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“) 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 „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Lukavec u Hořic touto vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který
vzniká na území obce Lukavec u Hořic, Dobeš a Černín (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Lukavec u Hořic. Na řízení ve věcech poplatků
za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy1.
Článek 2
Poplatník a plátce
(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
(2) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obcí Lukavec u Hořic, Dobeš a
Černín, kde vzniká komunální odpad.
Článek 3
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Lukavec u Hořic2, vyplývajících
z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu
a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a
frekvenci svozu, činí sazba poplatku na kalendářní rok:

1
2

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád).
Dle ceníku svozové společnosti.

Typizované sběrné nádoby (popelnice):

Objem sběrné nádoby

Počet svozů za rok

Poplatek za rok

52

2.050,- Kč

42

1.800,- Kč

26

1.300,- Kč

13

750,- Kč

52

3.600,- Kč

42

2.850,- Kč

13

1.150,- Kč

110/120 litrů

240 litrů

Doplňkový svoz3

Poplatek

Doplňkový svoz pytle 60 litrů

70,- Kč/každý kus (svoz)

Pytlový svoz (určeno výhradně pro vlastníky nemovitostí, které nejsou trvale
obydleny, tj. chalupáři):

Objem pytle

Frekvence svozu

Poplatek za rok

60 litrů

5x ročně (5 kusů)

500,- Kč

Článek 4
Úlevy
Úleva se poskytuje vlastníkům trvale obydlených nemovitostí, které jsou v místech
nepřístupných svozové technice. Vlastníci takovéto nemovitosti hradí poplatek ve výši 250,Kč/osoba trvale žijící v příslušné nemovitosti a mají nárok na 3ks pytlů o objemu 60
litrů/osoba.

Článek 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný4 do 15. února příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek za doplňkový svoz je splatný nejpozději při převzetí pytle.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
Jedná se o doplňkový svoz k pravidelnému svozu typizovaných sběrných nádob a pytlů.
Poplatek lze uhradit způsobem uvedeným v § 163 odst. 3 daňového řádu, např. bankovním převodem na účet
č.ú. 10626541/0100 nebo hotově v pokladě obecního úřadu.
3
4

splatný nejpozději 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………….…………
Mgr. Jan Bartoš
místostarosta

..…..………………
Ing. David Hladík
starosta

………….…………
Marek Drahonínský
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.12.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 15.1.2020
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

