Obecně závazná vyhláška Obce Horšice
č.2/2012
o poplatcích za komunální odpad
Zastupitelstvo Obce Horšice na svém zasedání dne 14.března 2012 schválilo usnesením č.1/2012
tuto obecně platnou vyh lášku na základě § 17a zákona č.185/200 1 Sb., o dopadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), a v souladu
s § 10 písmo d), § 35 a § 84 odst.2 písmo h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon o obcích") v tomto znění:

ČI. 1
Úvodní ustanovení
Obec Horšice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální opad, který vzniká
na území obce ( katastrální území Horšice a kat.území Újezd u Horšic).

ČI. 2
Správa poplatku
Správu poplatku vykonává Obec Horšice ( dále jen "správce poplatku"). Při správě poplatku za
komunální odpad se postupuje podle zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů.

ČI. 3
Poplatník - plátce
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad v Obci Horšice -viz.
ČI.1, této vyhlášky. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-Ii o
budovu (nemovitost), ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je
plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
ČI. 4
Sazba poplatku a četnost vývozu
a) Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s
komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu sběrných nádob
*1) určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti jsou stanovené sazby
podle počtu ( četnosti) vyprazdňování těchto nádob osobou oprávněnou *2).
b) Četnost vývozů a s tím související sazbu poplatku si určí podle svých potřeb plátce poplatku tak,

aby byla v souladu se svozovým plánem a platným ceníkem svozové firmy (oprávněné osoby) pro
příslušný kalendářní rok.
c) Stanovená sazba poplatku podle druhu a objemu sběrných nádob a četnosti vývozů komunálního
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ČI. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 28.února příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-Ii poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je splatnost poplatku do 15.dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.

ČI. 6
Kontrolní činnost
Kontrolu dle zákona o dodržování vybírání poplatků provádí Obecní úřad Horšice.

ČI. 7
Ohlašovací povinnost
Poplatník - plátce poplatku, který je vlastníkem nemovitosti je povinen správci poplatku ohlásit
veškeré skutečnosti související se vznikem či změnou poplatkové povinnosti ve smyslu daňového
řádu.

ČI. 8
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle
platných právních předpisů.

ČI. 9
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahuje zák. Č. 280/2008 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.dubna 2012.

*1) pojem sběrná nádoba - viz. Obecně závazná vy~lá~ka č.1/2012 o ~tano~en í systé~.u
shromažďování sběru, třídění ...atd. komunálntho odpadu na uzenu Obce Horšice
*2) osoba oprávněná - ~iz Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o stano~ení ~ystému
•.
shromažďování,sběru, třídění ... atd. Komunálního odpadu na uzenu Obce Horšice
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