Obecně závazná vyhláška
města Slavkov u Brna č. 3/2016
o poplatku za komunální odpad vznikající na území města Slavkov u Brna
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna se na svém zasedání dne 12.12.2016 usneslo vydat na
základě § 17a odst. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), §35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o
obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Vyhláška stanovuje poplatek za komunální odpad, který vzniká na území města Slavkov u Brna.

Čl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává město Slavkov u Brna.
(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. 1

Čl. 3
Ohlášení změn
Vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, jako plátce poplatku a v případě více
spoluvlastníků jimi stanovený společný zástupce, sdělí správci poplatku identifikační údaje o
plátci, o nemovitosti a o sběrných nádobách (tj. vyplní Ohlašovací lístek), a to za každou svoji
nemovitost. Ohlašovací lístek vyplní plátce poplatku také při každé změně ohlášených údajů.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Na základě předpokládaných oprávněných nákladů města vyplývajících z režimu nakládání s
komunálním odpadem se stanoví poplatek za komunální odpad:
a) 1.800,- Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za týden
(Typ „A“),
b) 1.400,- Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za 2 týdny
(Typ „C“),
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§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

c) 1.200,-Kč/rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za měsíc (Typ
„M“ ),
d) 17.200,- Kč/rok za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 1100 l (kontejner) se svozem 1x
za týden.
(2) V případě, že nepostačuje objem výše uvedené sběrné nádoby pro veškerý vyprodukovaný
směsný komunální odpad a je uhrazen některý z typů svozu uvedených v čl. 4. odst. 1. této
vyhlášky, lze ke sběrné nádobě využít i sběrný pytel o objemu 70 l s logem svozové
společnosti. Sazba za jeden odvoz jednorázového pytle s logem svozové společnosti činí 100,Kč.
(3) Sběrná nádoba o obsahu 120 l se pro účely této vyhlášky považuje za nádobu o obsahu 110 l a
nádoba o obsahu 240 l za dvě nádoby o obsahu 110 l.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek uvedený v čl. 4 odst. 1 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, a to
a) v termínu do 31. 1. za první pololetí daného kalendářního roku,
b) v termínu do 31. 7. za druhé pololetí daného kalendářního roku.
(2) Poplatek uvedený v čl. 4 odst. 1 této vyhlášky je také možné uhradit v termínu do 31. 1. za
celý daný kalendářní rok.
(3) Vznikne–li poplatková povinnost po výše stanovené lhůtě splatnosti, je poplatek splatný
nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Výše poplatku se sníží o část
připadající na počet celých kalendářních měsíců od začátku příslušného roku před vznikem
této povinnosti.
(4) Poplatek uvedený v čl. 4 odst. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově.

Čl. 6
Všeobecná ustanovení
(1) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy. 2
(2) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost
městu Slavkov u Brna, které na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 3/2012 o poplatku za komunální
odpad.
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Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017

Michal Boudný, v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 13.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne 2.1.2017

Ing. Marie Jedličková, v.r.
1. místostarostka

