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O B E C   R A D I M O V I C E 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 

o poplatku za komunální odpad 

 

 
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 11.12.2017, usnesením č. 51/2017 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) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku: 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který 

vzniká na území obce. 

2. Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla. 

 

 

 

Čl. 2  

Poplatník a plátce 
 

Osoby poplatníka a plátce jsou určeny v § 17a, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1)

. 

 

 

 

Čl.  3 

Sazba poplatku 
 

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Radimovice, vyplývajících z režimu 

nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a 

objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, se 

poplatek za komunální odpad stanoví takto: 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) 

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník  

nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, kde vzniklo společenství vlastníků podle zvláštního 

zákona, je plátcem, toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 
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velikost sběrné nádoby a 

frekvence svozu 

roční sazba  

 

sběrná nádoba 60 l 

1 x  týdně  

1 x 14 dnů 

kombinovaný 

 

2.232,- Kč 

1.576,- Kč 

1.901,- Kč 

sběrná nádoba 80 l 

1 x týdně  

1 x 14 dnů 

kombinovaný 

 

2.533,- Kč 

1.730,- Kč 

2.141,- Kč 

sběrná nádoba 110 a 120 l 

1 x  týdně  

1 x 14 dnů 

kombinovaný  

 

2.949,- Kč 

2.033,- Kč 

2.494,- Kč 

sběrná nádoba 240 l 

1 x  týdně  

1 x 14 dnů 

kombinovaný  

 

5.732,- Kč 

3.939,- Kč 

4.844,- Kč 

PE pytel o objemu 110 l 

celkem 10 ks 

 

   694,- Kč 

 

 

 

Čl. 4 

Splatnost a způsob platby poplatku 
 

1. Poplatek je splatný: 

a) jednorázově do 15.2. daného roku nebo 

b) ve dvou shodných splátkách a to do 15. 2. a do 15. 8. příslušného kalendářního roku.  

 

2.  Způsoby platby poplatku stanoví § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů. Poplatek lze uhradit například: 

a)  bankovním převodem na č.ú. 20322461/0100  pod variabilním symbolem (variabilní 

symbol: číslo popisné objektu nebo číslo evidenční objektu individuální rekreace), 

b)  složenkou typu A-V směrovanou na účet  pod variabilním symbolem (variabilní 

symbol: číslo popisné objektu nebo číslo evidenční objektu individuální rekreace) 

c)  hotově v pokladně Obecního úřadu Radimovice v úřední hodiny.  

 

 

 

Čl. 5 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o poplatku za komunální odpad vydaná dne 

17.12.2012.            
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Čl. 6  

Účinnost 
 

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ……..…………….  ...……..……………… 

        Ladislav Dvořák Mgr. Dagmar Šrytrová 

        místostarosta      starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne:            

 

 

 

 

 

 

 

 


