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OBEC VLASTIBOŘICE 

ZASTUPITELSTVO OBCE VLASTIBOŘICE 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, 

o poplatku za komunální odpad 

 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice se na svém zasedání dne 9. 12. 2020 usnesením č. xx/2020 usneslo vydat 

na základě § 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 „vyhláška“): 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Vlastibořice touto vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce 

Vlastibořice (dále jen „poplatek“). 

(2) Správu poplatku vykonává obec Vlastibořice. Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se 

vztahují zvláštní právní předpisy1. 

 
Čl. 2 

Poplatník a plátce 

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.  

(2) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obce Vlastibořice, 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 poplatníky2. 

 

Čl. 3 

Sazba poplatku 

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Vlastibořice3, vyplývajících z režimu nakládání 

s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených 

k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu, činí sazba poplatku na 

kalendářní rok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). 
2 § 17a odst. 2 zákona o odpadech. 
3 Dle ceníku svozové společnosti. 



  

 

Typizované sběrné nádoby (popelnice): 

 

Objem sběrné 

nádoby 
Frekvence svozu 

Poplatek za rok Poplatek za rok 

vlastní nádoba pronajatá nádoba 

60 litrů 
1x za 7 dní  2 048 Kč 2 175 Kč 

1x za 14 dní 1 399 Kč 1 526 Kč 

 Kombinovaný svoz 1 724 Kč 1 851 Kč 

80 litrů 
1x za 7 dní  2 336 Kč 2 462 Kč 

1x za 14 dní 1 530 Kč 1 656 Kč 

 Kombinovaný svoz 1 933 Kč 2 058 Kč 

110 litrů a 120 

litrů 

1x za 7 dní  2 744 Kč 2 879 Kč 

1x za 14 dní 1 817 Kč 1 952 Kč 

 Kombinovaný svoz 2 281 Kč 2 416 Kč 

240 litrů 
1x za 7 dní  5 400 Kč 5 639 Kč 

1x za 14 dní 3 578 Kč 3 817 Kč 

 Kombinovaný svoz 4 489 Kč 4 728 Kč 

660 litrů 
1x za 7 dní  13 872 Kč 14 759 Kč 

1x za 14 dní 9 307 Kč 10 194 Kč 

 Kombinovaný svoz 11 590 Kč 12 477 Kč 

1100 litrů 
1x za 7 dní  21 049 Kč 22 467 Kč 

1x za 14 dní 14 812 Kč 16 231 Kč 

 Kombinovaný svoz 17 931 Kč 19 349 Kč 

 

 

 

Doplňkový svoz4 Poplatek 

Doplňkový svoz pytle 60 litrů  33 Kč/každý kus (svoz) 

Doplňkový svoz pytle 110 litrů 65 Kč/každý kus (svoz) 

 

Pytlový svoz: 

 

Objem pytle Frekvence svozu Poplatek za rok 

60 litrů 

1x ročně (1 kus) 33 Kč 

5x ročně (5 kusů) 165 Kč 

10x ročně (10 kusů) 330 Kč 

12x ročně (12 kusů) 396 Kč 

 
4 Jedná se o doplňkový svoz k pravidelnému svozu typizovaných sběrných nádob. 



  

 

110 litrů 

1x ročně (1 kus) 65 Kč 

5x ročně (5 kusů) 325 Kč 

10x ročně (10 kusů) 650 Kč 

12x ročně (12 kusů) 780 Kč 

 

 

Doplňkový svoz5 Poplatek 

Doplňkový svoz pytle 60 litrů 33 Kč/každý kus (svoz) 

Doplňkový svoz pytle 110 litrů 65 Kč/každý kus (svoz) 

 
 
 

Čl. 4 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný6 takto: 

a. pokud jeho výše nečiní více než 500 Kč včetně je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného 

kalendářního roku, 

b. pokud jeho výše činí více než 500 Kč je splatný ve dvou shodných splátkách, a to vždy do 30. 

dubna a do 30. srpna příslušného kalendářního roku. I v tomto případě lze poplatek zaplatit 

jednorázově do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 

(2) Poplatek za doplňkový svoz je splatný nejpozději při převzetí pytle. 

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 

15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do 

konce příslušného kalendářního roku. 

 

 

Čl. 5 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o poplatku za komunální odpad, ze dne 13. 11. 2019 

 

 

Čl. 6 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021. 

 

 
5 Jedná se o doplňkový svoz k pravidelnému svozu pytlů na směsný komunální odpad. 
6 Poplatek lze uhradit způsobem uvedeným v § 163 odst. 3 daňového řádu, např. bankovním převodem na účet č. ú. 984 865 399/0800 nebo hotově 

v pokladně obecního úřadu. 


