
Obecní závazná vyhláška obce Psáry č. 5/2019,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Psáry se usneslo dne 11. 12. 2019 usnesením
6. 57/5-2019 v souladu s § 84 odst. 2 pism. h) zákona Ď. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), vydat podle § 10 písm. d) zákona Ď. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízeni), a §17a odst. l zákona 6. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně nékterých
dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek l

Předmět a působnost vyhlášky

VyUáška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek"), oUaiovaci a
registrační povmnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území obce Psaly.

Článek 2

Ohlašovací a registraíní povinnost

(l) Plátce poplatku" má ohlašovací a registrační povinnost2', kterou splní tím, že
správci poplatku doručí, případně učiní ústně do protokolu nebo doručí datovou
zprávou prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. l
k této vyhlášce, a to za každou nemovitost v jeho vlastnictví do 15 dat ode dne
kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala zmčna rozhodná pro výpočet výše
poplatku2). Správcem poplatku je Obecní tfad vPsárech, Pražská 137, Psáry,
PSČ 252 44.

(2) Plátce poplatku je povinen správci poplatku oUásit jméno, příjmení, adresu
poplatníka31, který neuhraďl příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil
příslušnou část poplatku a výši příslušné části poplatku, a to ve Ihůtí splatoiosti
dle §4 této vyUášky.

Článek 3

Výše poplatku

(l) Výše poplatku se stanoví podle přílohy č. 2 k této vyhlášce podle počtu, objemu a
fi-ekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku dle § 2 odst. l
této vyhlášky.

(2) Pro stanovení výše poplatku je rozhodný stav k l. l. kalendářního roku, na který
se poplatek stanoví.



Článek 4

Splatnost poplatku

(l) Plátce poplatku uhradí poplatek najednou nejpozději k poslednímu dni měsíce
února příslušného kalendářního roku.

Článek 5
Úíinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l. ledna 2020.

Qbec

Bc. MUan Vácha

starosta

tí
'žít

'J^
Vlasta Málková
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: A(o. -12. 2o\c]

Sejmuto z úřední desky dne:

PHlohy:
Irf0°l" í-1 k obecné závazné vyhlášce obce Ps&y B. 5/2019- Náležitosti ,̂ 'rohláienl plátce poplatku"
Iďfloha č.2 k obecní závazní vyhlášce obce Psaly 6. 5/2019 - Poplatek za komunální o4)ad

l) § 17a odst. 2 víta druhá zákona 6. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm6n6 něktei^ch dalSfch zákona,
ve znénf zákona č. 275/2002 Sb.

2) §125 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znénl pozdéjšlch předpisů

3) § 17a odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméně některých dalších zákoni, ve zn6nf
zákona B. 275/2002 Sb.



PřUoha z. l k obecní závazné *-1^>-_ V >w>n<n

Náležitosti "ProhUšenfpUtce poplatku" A

BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY;

A. Údaje o plátci
Jméno a příjmení / název :
Datum narození / IČ :
Adresa / sídlo, ulice, číslo popisné:
Obec:
PSČ:
Telefon:
fax:
e-mail:

B. Údaje o nemovitosti (bytový dům, rodinný dům)
Část obce:
Ulice: číslo popisné:

C. Počet sběrných nádob
PoCet sběrných nádob pro nemovitost dle bodu B. tohoto Prohlášeni - Plátce vyphií
počet sběrných nádob určené velikosti (objemu):

Objem sběrné
nádoby

(v litrech)

Frekvence obsluhy
sbémých

nádob

Ix týdní

120

240

1100

Datum:

podpis plátce



Náležitostí "Prohtóienf plátee poplatku" Bl

REKREAČNÍ STAVBA, JINÉ:

A. Údaje o plátci
Jméno a příjmení / název:
Datum narození / IČ:
Adresa / sídlo, ulice, éíslo popisné:
Obec:
PSČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

B. Údaje o nemovitogtt (rekreažnf stavba, jiné). Jedná se o rekreaínl
nemovitostí, které Jsou trvale neobydlené, tj. nejsou zde Uáíeny žádné ogoby
k trvalému pobytu v obci Paáry.
Část obce:
Evidenční číslo:

C. Potet sbčmýeli nádob
Počet sb&ných nádob pro nemovitost dle bodu B. tohoto Prohláíeni - Plátce vyphií
počet pytlů určené velikosti (objemu):

typ sbSmé nádoby Frékvetice svozu Objem
v

litrech

PE pytel

Datum:

Ixtýdnt 120

podpis plátce



NáltíHto8U"ProhUíenIpUtce poplatku" B2

REKREAČNÍ STAVBA, JINÉ:

A. ÚdajeopUtd
Jméno a příjmení / název:
Datum narození / IČ:
Adresa / sídlo, ulice, číslo popisné:
Obec:
PSČ:
Telefim:
Fax:
E-mail:

B. Údaje o nemovitosti (rekreační stavba, jiné). Jedná se o rekreaíní
nemovitosti, které jsou trvale obydlené, tj. je zde hUšena min. jedna osoba
k trvalému pobytu v obd Psaly.
Část obce:
Evidenční číslo:

C. Poíet sběrných nádob
Pofiet sb&ných nádob pro nemovitost dle bodu B. tohoto Prohlášení - Plátce vyphri
počet pytlů určené velikosti (objemu):

typ sbčmé nádoby Frekvence svozu Objem
v litrech

PE pytel

l. nádoba

2. a každá další
nádoba

Datum:

Ix týdně

Ix týdní

Ix týdně

1201

1201

1201

podpis plátce



BUI-I. - x 2 ^ obecně zivazné """

Výše poplatku za komunátaí odpad byla gtanovena v mezích výše
předpokUdaných oprávníných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání

s komunálním odpadem

Poplatek v K6 za rok (bytové a rodinné domy) a rekreafini nemovitosti (rekreační
stavba, jiné), které jsou trvale obydlené, tj. je zde hUSena min. jedna osoba
k trvalému pobytu v obci Psáry.

Typ sběrné nádoby

PE el 1201 52 ks
l. nádoba 1201
2. a každá další nádoba 1201
2401
11001

Frekvence

obsluhy
Ixza en

2 600 Kč
2 600 KS
1980 Kč
4 560 K6

23 900 KČ

Poplatek v KB za rok (rekreační stavba, jiné). Jedná se o rekreaíní nemovitosti,
které jsou trvale neobydlené tj. nejsou zde hUSeny žádné osoby k tevalému
pobytu v obci Psaly.

Typ sběrné nádoby

PE 11201 20ks

Frekvence

obsluhy
Ixza en
l 450 Kč


