
Obecně závazná vyhláška obce Ohrobec 
č. 3/2012 

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
 

Zastupitelstvo obce Ohrobec se usneslo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 22.10.2012 
vydat podle ustanovení § 10 písm. d) tohoto zákona a v souladu s ustanovení § 17a 
zákona č.185/20001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

Obec Ohrobec touto vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, ohlašovací a 
registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území obce. 
 
 

Čl. 2 
Poplatník, plátce a správa poplatku 

 
1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 
2) Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce 

poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky užívající nemovitost.  
3) Správu poplatku vykonává obec Ohrobec. Na řízení ve věcech poplatků za 

komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy. 
 

 
 

Čl. 3 
Ohlašovací a registrační povinnost 

Plátce je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací a registrační povinnost do 15 
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik nebo zánik 
povinnosti platit poplatek a která má vliv na výši poplatku. Tuto povinnost splní tím, 
že správci poplatku doručí prohlášení plátce poplatku (viz.příloha 2), a to za každou 
vlastněnou nemovitost. 

 
 
 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, 
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem podle počtu a objemu 
frekvence obsluhy sběrných nádob určených k odkládání odpadů v příloze č. 1 
 
 

 
 

Čl. 5 
Splatnost 

1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději vždy do 31.1. příslušného 
kalendářního roku. Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku. 

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30ti dnů do 
vzniku poplatkové povinnosti. 



 
 

Čl. 6 
Vyměření poplatku 

Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto 
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem. Dále 
postupuje podle daňového řádu. 

 
 
 

Čl. 7 
Zrušovací ustanovení 

 
1) Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Ohrobec č. 4/2011 ze 

dne 7.12.2011.  

 
Čl.8 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….       ……………………………. 
PhDr. Pavel Makovský, MBA     Ing. Tomáš Maruniak 
            starosta obce                                                           místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: 

 



 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Ohrobec č. 2/2012, kterou se stanoví poplatek za 

komunální odpad 

 

 

Výše poplatku za komunální odpad 

typ 
Četnost obsluhy 

(svozu) 
Objem nádoby 

Výše ročního 

poplatku 

A 

12 x ročně 
(lístky) 

110 l a 120 l 1.050,--Kč 

7 x ročně 

(pytel) 
Svozový pytel  1.050,--Kč 

 
B 
 

             26 x ročně     
(lístky) 

120 l 1.750,--Kč 
           1x za 14 dní 
             (samolepka) 

C 1x týden 
(samolepka) 

120 l 2.800,--Kč 

D 240 l 4.570,--Kč 

E  Celoročně * 
Odpad odkládaný do 

kontejneru o objemu 1100 l 
1.050,--Kč 

Doplňkový svoz 6 lístků nebo 4 pytle ** 400,--Kč 

 
 
*      Platí pro majitele rekreačních nemovitostí z Ohrobeckého údolí. 
**     Doplňkový svoz je možné dokoupit pouze po uhrazení jednoho ze základních typů výše 

uvedeného poplatku (A – E) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Ohrobec č. 2/2012, kterou se stanoví poplatek za 

komunální odpad 

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU (rodinné domy,rekreační stavby a jiné) 

A. ÚDAJE O PLÁTCI 

Datum narození (IČ): ........................... 

Jméno a příjmení (název společnosti): .............................................. 

Adresa trvalého pobytu (popř.sídla firmy): ..................................................... 

 

B. ÚDAJE O NEMOVITOSTI 

Ulice, číslo popisné (evidenční):    ................................................................ 

C. ZVOLENÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY 

typ 
Četnost obsluhy 

(svozu) 
Objem nádoby 

Výše ročního 

poplatku 

A 

12 x ročně 
(lístky) 

110 l a 120 l 1.050,--Kč 

7 x ročně 

(pytel) 
Svozový pytel  1.050,--Kč 

 
B 
 

             26 x ročně     
(lístky) 

120 l 1.750,--Kč 
           1x za 14 dní 
             (samolepka) 

C 1x týden 
(samolepka) 

120 l 2.800,--Kč 

D 240 l 4.570,--Kč 

E  Celoročně * 
Odpad odkládaný do 

kontejneru o objemu 1100 l 
1.050,--Kč 

Doplňkový svoz 6 lístků nebo 4 pytle ** 400,--Kč 

 
(zvolený typ poplatku zakroužkujte) 
 
 
*      Platí pro majitele rekreačních nemovitostí z Ohrobeckého údolí. 
**     Doplňkový svoz je možné dokoupit pouze po uhrazení jednoho ze základních typů výše 

uvedeného poplatku (A – E) . 

 

 

 

 

 


