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Zastupitelstvoobce Starý Bydžovse usneslodne 04.04. 2007vydat na základe ustanovení§ 10 písmod) a
§ 84 odst. 2 písmoh) zákona císlo 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších predpisu a v souladu § 17a odst.l
zákona císlo 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, ve znení pozdejŠích predpisu, tuto
obecne závaznou vyhlášku:

CI. 1
Predmet
Obecne závazná vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek"), ohlašovací a
registracnípovinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území obce Starý Bydžov.

CI. 2
Poplatník

a plátce, ohlašovaCÍ povinnost

1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, pri jejíž cinnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je
vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo spolecenství
vlastníkujednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto spolecenství. Plátce poplatek rozúctuje na
jednotlivé poplatníky.
2) Plátce poplatku má ohlašovací a registracní povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku dorucí
prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v príloze c.l k této obecne závazné vyhlášce,
do 30dnu ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala zrnena rozhodná pro výpocet výše
poplatku.
3) Plátce poplatkuje povinen správci poplatku ohlásit jméno, príjmení, adresu, datum narození poplatníka,
který neuhradil príslušnou cást poplatku, období, za které neuhradil príslušnou cást poplatku a výši
príslušné cásti poplatku, a to ve lhute splatnosti dle cI. 4 této obecne závazné vyhlášky. Správce
poplatku na základe toho vymerí poplatníkovi poplatek platebním výmerem.

CI. 3
Výše poplatku
1) Výše poplatku je stanovena podle predpokládaných oprávnených nákladu obce vyplývajících z režimu
nakládání s odpadem podle poctu, objemu a frekvence obsluhy sberných nádob objednaných plátcem
poplatku v príloze c. 2 k této obecne závazné vyhlášce.
2) Poplatekzahrnuje:
- svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu,
- poskytnutí sberné nádoby o objemu 110 1na zbytkový komunální odpad,
-využití kontejneru na separovaný sber, skla a plastu, které jsou rozmísteny po obci,
-odkládání nebezpecného, objemného a zahradního odpadu pri mobilním svozu. Svozy se uskutecní 2x
rocne u místní prodejny v obci.

CI. 4
Splatnost poplatku
1) Poplatník (plátce) uhradí poplatek bud' jednorázove do konce mesíce února príslušného kalendárního
roku, nebo
2) Poplatník (plátce poplatku) uhradí poplatek ve dvou pololetních splátkách. První splátka musí být
uhrazena do konce mesíce února príslušného kalendárního roku, druhá splátka musí být uhrazena do
30.6. každého kalendárního roku.
3) Pokud povinnost platit poplatek vznikla v prubehu kalendárního roku, je povinen jej poplatník uhradit
do jednoho mesíce od vzniku této povinnosti, pricemž výše poplatku se pomerne sníží o cást pripadající
na pocet celých kalendárních mesícu pred vznikem této povinnosti.

CI. 5
ZrušovaCÍ ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecne závazná vyhláška obce Starý Bydžov c. 1/2007, o místním poplatku za
provoz systému komunálních odpadu.

CI. 6
Úcinnost
Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.

~~--------starosta obce

VyVešeno dne: 4'.

Seimuto dne:

C~~I:,_~i~
Martin Zilka
místostarosta obce
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Prilohtl c.l k obecne ~tívtlzné vyhltíšce c~2/2007
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(byto1)é domy, rodinné domy):
A. Údaje o plátci
Jméno a príjmení / název; datum narození / IC ;
Adresa / sídlo: ulice; císlo popisné; císlo orientacní; obec; PSC

B. Údaje o nemovitosti (bytový dum, rodinný dum, rekreacní stavba, jiné)
Císlopopisné:
Pocetpoplatníku:

c. Výše poplatku
Pocet sberných nádob pro nemovitost. (Plátce vyplní pocet sberných nádob urceného objemu a
frekvenci svozu)
Objem sberné nádoby: 110 I

Frekvence svozu: 39 svozu
13 svozu

..

Prilo/Ul c~2 k obecni závazné vyhlášce c. 212007
~

Poplatek za komunální odpad
1) svoz 39 x
2) svoz 13 x

fL-~----

1450,-Kc
700,-Kc

jÍt~L.

~
Martin Žilka: ,
místo starosta obce
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