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OBEC MOKRÝ LOM

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom se na svém zasedání dne 10. prosince 2019 usnesením 

č. 2019-8/7 usneslo vydat podle § 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 vyhlášku):

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

1. Vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen poplatek) vznikající na 

území obce.

2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.

3. 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 poplatníky.

Čl. 2

Správce poplatku

Správcem poplatku je Obecní úřad Mokrý Lom. 

Čl. 3

Výše poplatku 

1. Maximální výše poplatku se stanoví podle 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 nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem 

na úroveň třídění tohoto odpadu.

2. Sazba poplatku, stanovená podle velikosti objemu a frekvence odvozu sběrných 

nádob, je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

3. Poplatek zahrnuje:

 svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu,

 využití domovních nádob na separovaný sběr papíru a plastů, a kontejnerů na 

sběr skla, které jsou rozmístěny v obci,

 odkládání nebezpečného a objemného odpadu ve sběrném dvoře.
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Čl. 4

Splatnost poplatku

Plátce poplatku uhradí celý poplatek nejpozději do 20. února daného kalendářního roku.

Čl. 5

Sankce

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek 

platebním výměrem. 

Čl. 6

Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o poplatku za komunální 
odpad vznikající na území obce.

Čl. 7

Všeobecná ustanovení

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy. 1)  
1) zákon  č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020. 

................................... ..........................................

Václav Mojžíš Martin Ehrlich

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 1.1.2020



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2019 o poplatku za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad

(roční poplatek)

Popelnice 110 litrů:

svoz 26x – 1 400,- Kč

svoz 13x - 850,- Kč

jednorázový svoz – 100,- Kč za 1 popelnici

PE pytel 120 litrů:

jednorázový svoz – 100,- Kč




