
Obec Sezemice

se sídlem: Obecní úřad Sezemice, Sezemice čp. 13, 294 11 p. Loukov u Mn. Hradiště

IČO: 00876259, tel. 326789190, e-mail:   sezemice@obecsezemice.cz

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SEZEMICE

č. 1/2019

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Sezemice schvaluje a vydává dne 17. 12. 2019 v souladu s ust. § 10 písm. d) § 
35 a § 84 ost. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 17a 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad.

Čl. 1
Základní ustanovení

1)Obec Sezemice zavádí a vybírá poplatek za komunální odpad1 vznikající na jejím území (dále jen 
“poplatek“).

2)Správu poplatku vykonává Obecní úřad Sezemice (dále jen správce poplatku“) a v řízení ve 

věcech poplatku se postupuje podle zvláštních právních předpisů2  .

Čl. 2
Poplatník a plátce

1)Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad na území obce 

Sezemice.3

2)Plátcem poplatků je vlastník nemovitostí na území obce Sezemice, kde vzniká komunální odpad.     
Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je 

plátcem   poplatku toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.4

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1)Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost5  za každou jim vlastněnou nemovitost, kterou 
splní tím, že správci poplatku do 30 dnů ode dne účinnosti této OZV nebo 30 dnů ode, kde se stal 
plátcem poplatku nebo do 30 dnů ode dne, kdy nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku, 
sdělí údaje nezbytné ke správnému vyměření a úhradě poplatku, a to jméno a příjmení (název) plátce
poplatku, jeho datum narození (IČO) a adresu (sídlo), údaje o nemovitosti (druh nemovitosti, číslo 
popisné či orientační), počet osob produkujících komunální odpad v nemovitosti, počet a druh nádob
pro shromažďování směsného (zbytkového) komunálního odpadu pro nemovitost, frekvenci svozu.

2)Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit, kteří poplatníci neuhradili příslušnou část 
poplatku (identifikační údaje o poplatníkovi, období, za které neuhradil příslušnou část poplatku, 
výši příslušné části poplatku), a to ve lhůtě splatnosti poplatku dle ust. Čl. 5 této OZV.
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Čl. 4
Sazba poplatku

1)Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů 
obce v každém kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady.

2)Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu sběrných nádob určených
k shromažďování směsného (zbytkového) komunálního odpadu, připadajících na jednotlivé 
nemovitosti.

3)Výše poplatku pro kalendářní rok činí:

Objem sběrné nádoby

Frekvence svozu nádob určených ke
shromažďování směsného  (zbytkového)

komunálního odpadu

1x za 14 dní Kombinovaný svoz+

110 nebo 120 litrů
(vlastní nádoby)

1.300,- Kč 1.650,- Kč

110 nebo 120 litrů
(pronajaté nádoby)

1.400,- Kč 1.750,- Kč

240 litrů
(pronajaté nádoby)

2.800,- Kč 3.400,- Kč

Pytel++ 110 litrů 10 ks 600,00 Kč

Pytel++ 110 litrů 1 ks 60,00 Kč

+ kombinovaný svoz (1 + 14 dní v měsících květen až říjen a 1 + v měsích listopad až duben)                      
++ typizovaný plastový pytel o objemu 110 litrů označený logem svozové firmy

Čl. 5
Splatnost poplatku

1)Poplatek je na příslušný kalendářní rok  je splatný jak u osob trvalého přihlášených v obci, tak i u 
nemovitostí trvale neobydlených, užívaných pouze k rekreaci, do 30. 6.  příslušného  kalendářního roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 6. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do
30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6
Přechodná ustanovení

1)Práva a povinností vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Sezemice uvedené v odst. 4) tohoto 
článku, týkající se poplatkové povinnosti, zůstávají nedotčena a posuzují se podle této obecně závazné 
vyhlášky a dosavadních právních předpisů.

2)Splnění ohlašovací povinnosti před účinností této obecně závazně vyhlášky se považuje za splnění 
ohlašovací povinnosti dle této obecně závazné vyhlášky.



3)Poplatky za komunální odpad na rok 2020 uhrazené podle obecně závazné vyhlášky obce Sezemice 
uvedené v odst. 4) tohoto článku, se považují za poplatky za komunální odpad uhrazené podle této obecně 
závazné vyhlášky.

4)Zrušuje se obecně závazná vyhlášky obce Sezemice č. 1 /2010, o poplatku za komunální odpad.

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

1) § 17a  odst. 1) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších ve znění pozdějších předpisů                                   
2)  zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                       
3)  § 17a odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů                  
4)  § 17a odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů                  
5) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

     _______________________________                                 ________________________________

                  Černý Josef, starosta obce Šorejsová Lucie, místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sezemice dne 18. 12. 2019.

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

Sejmuto: _____________________


