OBEC MIKULOV
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5 / 2008
o poplatku za komunální odpad na území obce Mikulov
Zastupitelstvo obce Mikulov se na svém zasedání dne 15.12.2008 se usneslo vydat na základě § 17a
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, v souladu § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Mikulov (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech
poplatku se postupuje podle zákona č.337/l992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 2
Poplatník, plátce
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.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Neuhradí li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce poplatek tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
Čl. 4
Sazba poplatku
Poplatek je stanoven dle druhu nádoby do které je ukládán komunální odpad a dle četnosti vývozu
této nádoby:
nádoba 80 l
nádoba 110 a 120 l
nádoba 240 l
nádoba 80 l
nádoba 110 a 120 l
nádoba 240 l

týdenní vývoz
- // - // -

1.830,- Kč/rok
2.131,- Kč /rok
3.274,- Kč/rok

kombinovaný vývoz
- // - // -

14-ti denní vývoz
- // - // -

1.495,- Kč/rok
1.729,- Kč/rok
2.750,- Kč/rok

1.127,- Kč/rok
1.360,- Kč/rok
2.312,- K/rok

chataři za uložení do společných nádob

500,- Kč
Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31. března 2009.
Čl. 7
Účinnost poplatku
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu obecného zájmu dnem vyhlášení tj.15.12.
2008.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o poplatku za komunální odpad na území obce
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