OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 6/2012,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad (vyhláška o poplatku za odpad)
Zastupitelstvo Města Planá se usneslo dne 12.12.2012 podle ustanovení § 10 písm.d) a § 84
odst.2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení
§ 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů),vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
Tato vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“), ohlašovací a
registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území města Planá.
Článek 2
Ohlašovací a registrační povinnost
(1) Plátce poplatku 1) má ohlašovací a registrační povinnost tj. povinnost podat řádné daňové
tvrzení 2), kterou splní tím, že správci poplatku, tj. Městu Planá (odbor správy majetku a
investic), doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1
k této vyhlášce, a to za každou jím spravovanou nemovitost, do 30 dnů ode dne, kdy se
stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.
(2) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu a datum
narození poplatníka3), který neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které
neuhradil příslušnou část poplatku a výši příslušné částky poplatku, a to ve lhůtě
splatnosti dle článku 4 této vyhlášky.
Článek 3
Výše poplatku
(1) Poplatek za každý i započatý měsíc se stanoví ve výši 1/12 ročního poplatku podle
počtu, objemu a frekvence (četnosti) vyprazdňování sběrných nádob 4) objednaných
plátcem poplatku dle článku 2 odst.1 této vyhlášky.
(2) Počet, objem a frekvence (četnost) vyprazdňování sběrných nádob musí u každého plátce
poplatku odpovídat minimálnímu objemu, tak jak je definován v článku 5) odstavci 1)
obecně závazné vyhlášky města Planá č.5/2012. (vyhláška o odpadech).
(3) Změna rozhodná pro stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne měsíce následujícího
po jejím provedení.
Článek 4
Splatnost poplatku
(1) Plátce poplatku uhradí poplatek, jehož výše v příslušném roce či části roku nepřevyšuje
částku 5.000 Kč, jednorázově v termínu do 31. ledna příslušného kalendářního roku,
případně do 15. dne měsíce následujícího po provedení změny rozhodné pro stanovení
poplatku s výjimkou poplatku za sezónu (období duben-říjen) podle přílohy č.2 k této
vyhlášce, který uhradí plátce poplatku v termínu do 30.dubna příslušného kalendářního
roku.

(2) Plátce poplatku uhradí poplatek, jehož výše v příslušném roce převyšuje částku 5.000 Kč,
ve dvou splátkách v následujících termínech splatnosti:
a) do 31. ledna kalendářního roku za období od 1.ledna do 30.června
b) do 31. července kalendářního roku za období od 1.července do 31.prosince.
Článek 5
Sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů 5), 6), 7) .
Článek 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Planá č. 3/2008 ze dne 26.11.2008, kterou se
stanoví poplatek za komunální odpad ve znění dodatků OZV 6/2010 ze dne 6.10.2010 a
OZV 6/2011 ze dne 7.12.2011.
Článek 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013

Ing.Pavel Nutil.
místostarosta

Mgr.Martina Němečková
starostka

________________________________________________________________________
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
§ 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 17a odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
článek 5 odst.1 obecně závazné vyhlášky Města Planá č. Planá č.5/2012 ze dne 12.12.2012, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Planá a systém nakládání se stavebním odpadem
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
článek 4 odst.2 obecně závazné vyhlášky Města Planá č.5/2012 ze dne 12.12.2012, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Planá a systém nakládání se stavebním odpadem

Příloha č. 1:
Prohlášení plátce poplatku
podle článku 2 odst.1 obecně závazné vyhlášky Města Planá č. 5/2012 ze dne 12.12.2012, kterou
se stanoví poplatek za komunální odpad
Vlastník nemovitosti (plátce poplatku):
Příjmení: ………………………………Jméno: …………………datum narození: ………....
Adresa pro doručování:

Ulice, číslo popisné: ……………………………………………………………………
PSČ: ……..... Město: ………………..……..……………..……………………………
Nemovitost, za kterou se podává prohlášení:
Část obce Planá (ulice): ………………………….. číslo popisné:……. číslo evidenční:……..
Užívání nemovitosti:
pro bydlení
pro rekreaci užívaná od dubna do října
pro rekreaci užívaná i mimo období duben až říjen
neužívaný nebo neobyvatelný objekt
Vyberte typ nádoby, případně do příslušného políčka vyplňte počet nádob. Objem nádoby pro nemovitost se stanoví
minimálně v objemu 2 litry za osobu/den dle čl. 5 OZV 5/2012 ze dne 12.12.2012, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Planá.

Objem nádoby
Vývoz:

1 x týdně

60 l,

110 l,
1 x 14 dní

120 l,

240 l,

1 x měsíc

1100 l (kontejner)
Kombinovaný vývoz

Seznam bydlících, nebo osob užívajících nemovitost (poplatníků):
příjmení
jméno
datum
adresa trvalého pobytu ( vyplňte jen pokud se
narození liší od adresy nemovitosti)

V případě nedostatku místa vyplňte v příloze.

Platnost údajů v prohlášení: od: ………..…….. podpis plátce: …………………………….
Doručí plátce poplatku správci poplatku, tj. Městu Planá, odboru správy majetku a investic, za každou jím
spravovanou nemovitost, do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku, nebo nastala změna rozhodná pro výpočet
výše poplatku.

Příloha č. 2:
Poplatek za komunální odpad
(podle článku 3 odst.1 této vyhlášky)
objem
kombinovaný
vývoz
v litrech 1x7 dní 1x14 dní 1x měsíc
60
1860
1060
740
1450
110
3260
1860
2550
120
2970
1690
2320
240
5340
3040
4160
1100
21730
12390
16950
Poplatek za komunální odpad vznikající plátci v objektu umístěném v rekreační zástavbě 8) a ve
stavbách pro rodinnou rekreaci je ve výši 500 Kč za sezónu (období duben-říjen), a to při četnosti
vyprazdňování sběrné nádoby 1x za 14 dní (s objemem 60 l).
Doplňková služba k jednotlivým sazbám za likvidaci zbytkového komunálního odpadu –
jednorázový pytel s potiskem „ODPAD MĚSTA PLANÁ“ za 30 Kč/ks.

