OBEC TEHOV
PANSKÁ 107, 251 01 TEHOV, PRAHA - VÝCHOD,
tel.: 323 640 722, 323 607 062, e-mail: ou@tehov.cz

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
kterou se stanoví poplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním
odpadem na území obce Tehov
Zastupitelstvo obce Tehov se na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením
č. 15/19/2020 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Tehov stanovuje poplatek za komunální
odpad vznikající na území obce (dále jen poplatek), včetně způsobu jeho výběru a
oznamovací a registrační povinnosti plátce poplatku. Výkon správy tohoto poplatku
provádí Obecní úřad Tehov (dále jen OÚ).

Čl. 2
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost
1)
Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatku
poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
2)
Plátce poplatku má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že do 15-ti dnů ode
dne, kdy se stal plátcem poplatku, nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše
poplatku tuto skutečnost ohlásí správci poplatku v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Poplatek je příjmem obce Tehov.

Čl. 3
Výše poplatku
Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence svozů
sběrných nádob objednaných plátcem poplatku, v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této vyhlášky.

Poplatek je kalkulován jako součet úhrady nákladů na odvoz popelnice a úhrady
nákladů na tzv. společná zařízení – přistavení kontejnerů na velkoobjemový,
nebezpečný a biologicky rozložitelný odpad, systém tříděného odpadu, atd.
Doplňkové služby nad rámec tohoto poplatku jsou rovněž uvedeny v příloze č. 1 a
zpoplatněny zvlášť.

Čl. 4
Splatnost poplatku a forma úhrady
Plátce poplatku hradí poplatek vypočtený podle Čl. 3 této vyhlášky zejména
v hotovosti, platebním příkazem nebo složenkou na účet obce Tehov, a to nejpozději
do 28. února příslušného kalendářního roku. Detaily pro bezhotovostní platby budou
zveřejněny na webových stránkách obce.

Čl. 5
Sankce
Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem, dále
postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb. - Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví poplatek za zajišťování
režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2020.
V Tehově dne 14. 12. 2020

…………………………………………………..
RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D.
místostarostka starosta

………………………………………….
Ing. arch. David Hlouch

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 12. 2020
Bude sejmuto z úřední desky nejdříve dne: 1. 1. 2020
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha 1. k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2020
Rozúčtování nákladů na svoz jednotlivých sběrných nádob podle počtu svozů a
objemu nádob:
velikost nádoby

četnost
svozů

roční poplatek* za zajišťování režimu
nakládání s komunálním odpadem (Kč)

80l

1x týdně

2700,-

80l

1x za 14 dní

1700,-

120l (110l)

1x týdně

3400,-

120l (110l)

1x za 14 dní

2100,-

240l

1x týdně

4990,-

240l

1x za 14 dní

3000,-

**podíl na sdílené nádobě u chatové
osady odpovídající 80l na 1 objekt

1x za 14 dní

1300,-

***sdílená nádoba 1100l na
shromaždišti odpadů

1x týdně

850,-

*Roční poplatek je stanoven na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z
režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé plátce podle počtu a objemu
nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.
**Sdílenou nádobou se rozumí uzamykatelná nádoba 1100l nebo 240l, sdílená více plátci (celkový
objem dle jejich počtu), která je určena pro odkládání odpadu pro nemovitosti v chatových osadách
Lada, Údolí Raků a Hajdaláci.
***Sdílená nádoba 1100l na shromaždišti odpadů je kontejner, který je určen pro odkládání odpadu
pro nemovitosti bez popelnice a je umístěný na shromaždišti odpadů v areálu ČOV.

Doplňkové služby:
● 14ti denní svoz bioodpadu od nemovitosti (známka na hnědou popelnici 240l) 600,-Kč/rok
● jednorázový svozový pytel na směsný odpad……100,- Kč za 1 ks 90 litrového pytle s potiskem,
cena zahrnuje odvoz pytle
● jednorázový doplňkový svoz směsného odpadu….100,- Kč (1 známka na popelnici 80-120l, nebo
2 známky na popelnici 240l = 1 svoz), přičemž jednorázové svozy jsou výhradně doplňková služba a
budou prodávány pouze plátcům (nemovitostem) se zaplaceným pravidelným vývozem popelnice, v
odůvodněných případech pak také vlastníkům rekreačních objektů k sezónnímu svozu odpadu.

