OBEC MIKULOV
ZASTUPITELSTVO OBCE MIKULOV
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019,
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Mikulov se na svém zasedání dne 25.11.2019 usneslo vydat na základě
§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu § 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“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Mikulov stanovuje a vybírá poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek")
vznikající na jejím území.
2) Při správě poplatku se postupuje podle daňového řádu.
3) Předmět poplatku, osobu poplatníka a plátce a další podrobnosti určuje zákon.1)
Článek 2
Sazba poplatku
1) Poplatek za kalendářní rok je stanoven, dle druhu nádoby, do které je ukládán komunální
odpad a dle četnosti vývozu této nádoby:

objem nádoby
nemovitost s nádobou 80 litrů
nemovitost s nádobou 110 a 120
litrů
nemovitost s nádobou 240 litrů
ostatní nemovitost se společnou
nádobou 660 nebo 770 litrů,
pokud vlastník takové
nemovitosti (plátce) nezvolí po
dohodě s obcí umístění
individuálně přidělované nádoby
dle sazeb Výše
1)

2)

týdenní
vývoz

14-denní
vývoz

kombinovaný
vývoz

2.286,- Kč

1.412,- Kč

1.870,- Kč

společné
odkládání pro
více
nemovitostí2)
x

2.670,- Kč

1.715,- Kč

2.170,- Kč

x

4.007,- Kč

2.891,- Kč

3.390,- Kč

x

x

x

x

600,-

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 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.
Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla. Neuhradí-li poplatník plátci
poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek
platebním výměrem.
jedná se o společné sběrné nádoby podle systému stanoveného obcí pro odkládání směsného komunálního
odpadu, zejména pro komunální odpad vznikající na nemovitostech v souvislosti s užíváním staveb určených
k individuální rekreaci

2) Nezvolil-li plátce poplatku při přidělení nádoby obcí četnost vývozu, má se za to, že zvolil
týdenní vývoz.
Článek 3
Splatnost poplatku
1) Poplatník odvede na něj připadající plátcem rozúčtovanou část poplatku (vychází se ze
stavu k 1. 1. příslušného kalendářního roku) plátci poplatku nejpozději do 15. března
příslušného kalendářního roku.
2) Plátce odvede poplatek vybraný od poplatníků obci nejpozději do 31. března příslušného
kalendářního roku.
3) Vznikne-li poplatková povinnost poplatníkovi na nemovitosti, kde žádný poplatník
poplatek v příslušném kalendářním roce dosud neplatil (nevznikal na nemovitosti odpad),
odvede na něj připadající plátcem rozúčtovanou část poplatku (odpovídající počtu měsíců
poplatkové povinnosti v daném kalendářním roce) do 15. dne měsíce následujícího
po měsíci vzniku poplatkové povinnosti. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Plátce
odvede poplatek vybraný od poplatníků obci nejpozději do konce měsíce následujícího
po měsíci vzniku poplatkové povinnosti poplatníků.
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad, ze dne
17. 12. 2018.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

...............................................
Marek Pošta
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

29. 11. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:

14. 12. 2019

...............................................
Ing. Stanislav Němec
starosta

