OBEC HOLOHLAVY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE HOLOHLAVY č. 1/2021,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Holohlavy se na svém zasedání dne 11. ledna 2021 usnesením č 23
usneslo vydat na základě ustanovení §10 písm.. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 17a zákona
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Holohlavy touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za
komunální odpad, který vzniká na území obce.

Čl. 2
Správa poplatku
1. Správu poplatku vykonává obec Holohlavy.
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
Ohlašovací a registrační povinnost
1. Plátce poplatku2 má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci
poplatku doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1
této obecně závazné vyhlášky, a to do 30 dnů od dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo
nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.
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§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 17a odst. 2 věta druhá zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 4
Výše poplatku
Výše poplatku se stanoví na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, na základě přílohy č. 2 této
vyhlášky podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem
poplatku podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek za komunální odpad je splatný jednorázově v předem určeném termínu, nejdéle však
do 31. března příslušného roku.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad v úplném znění.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. ledna 2021.

...................................
Mgr. Josef Hájek
místostarosta obce

........................................
Miloš Malínský
starosta obce
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Holohlavy č. 1/2021

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU
Jméno, příjmení (název), datum narození (IČ), telefon:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Adresa (sídlo) – ulice, číslo popisné, obec
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Údaje o nemovitosti (rodinný dům, bytový dům)
…………………………………………………………………………………………………

Určení počtu sběrných nádob a frekvence svozu od …………………..
(požadovaný svoz označte křížkem)

FREKVENCE SVOZU

DRUH

POPELNICE 110 a 120 l

POPELNICE 240 l

KONTEJNER 1100 l

KS

1 x za týden
zima - 1x za týden
léto -1x za 2 týdny
1x za 2 týdny
zima - 1x za 2 týdny
léto - 1x za 4 týdny
1x za 4 týdny
1x za 8 týdnů

Datum …………………………….

Podpis (razítko) plátce …………………………….
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Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce obce Holohlavy č. 1/2021

VÝŠE POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Popelnice 110 l, 120 l a 240 l ( dvojnásobek uvedené ceny ),
kontejnery Bobr 1100 l a svozové pytle

DRUH
SVOZU

CENA
POPELNICE

1 x za týden
zima - 1x za týden
léto -1x za 2 týdny
1x za 2 týdny
zima - 1x za 2 týdny
léto - 1x za 4 týdny
1x za 4 týdny
1x za 8 týdnů
1 ks svoz. pytle

3 200 Kč
2 550 Kč
1 650 Kč
1 450 Kč
900 Kč
650 Kč
80 Kč
KONTEJNER 1100 l

Kontejner 1x týdně
Kontejner 1x za dva týdny
Kontejner 1x za měsíc
Jednorázový výsyp

16 500 Kč
8 800 Kč
4700 Kč
550 Kč

4

