Obec Libuň
507 15 Libuň 27
telefon 493 591 130, fax 493 591 307
e-mail:starosta@libun.cz
IČO 002 71 764

Zastupitelstvo obce Libuň
Obecně závazná vyhláška obce Libuň
č. 5/2020,
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Libuň se na svém zasedání dne 9.12.2020 usnesením č. 14. usneslo
vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 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
Obec Libuň touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který
vzniká na území obce.
Čl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává obec Libuň.
(2) 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 poplatníky1
Čl. 3
Sazba poplatku
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§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
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Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba :
Velikost nádoba na odpad
60 litrů
60 litrů
80 litrů
80 litrů
110 a 120 l
110 a 120 l
kombinovaný 110 a 120 l
110 a 120 l vlastní
110 a 120 l vlastní
240 litrů
240 litrů
660 litrů
660 litrů
1 100 litrů
1 100 litrů

Četnost svozů
1x týdně
1x za 14 dnů
1x týdně
1x za 14 dnů
1x týdně
1x za 14 dnů
1 x týdně nebo 14 dnů
1x týdně
1x za 14 dnů
1x týdně
1x za 14 dnů
1x týdně
1x za 14 dnů
1x týdně
1x za 14 dnů

Sazba poplatku
2.100,- Kč
1.470,- Kč
2.380,- Kč
1.620,- Kč
2.840,- Kč
1.880,- Kč
2.360,- Kč
2.700,- Kč
1.750,- Kč
5.410,- Kč
3.720,- Kč
14.090,- Kč
9.790,- Kč
22.110,- Kč
15.770,- Kč

Velikost pytle na SKO
Volný prodej
110 litrů
60 litrů
Vlastníci rekreační
nemovitosti
8 x 110 litrů
16 x 60 litrů

Četnost svozů

Sazba poplatku

dle svozů popelnic
dle svozů popelnic

66,- Kč
33,- Kč

dle svozů popelnic
dle svozů popelnic

530,- Kč
530,- Kč

Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu stanoveném v ods. 1, je poplatek splatný do
jednoho měsíce od vzniku této povinnosti.
(3) Poplatek lze zaplatit např.:
a) bezhotovostním převodem z účtu na účet správce u KB Jičín číslo účtu:
3127541/0100
b) v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na účet správce
c) v hotovosti v pokladně obecního úřadu
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Čl. 5
Zrušující ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019, o poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, ze dne 11. 12. 2019.
Čl. 6
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy.2
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2021.

………………………..

……………………..

Renata Kozáková

Miloš Daňo

místostarostka

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.12. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 25.12.2020
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
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