
 

1) Zákon č.337/1992 Sb., o správ ě daní a poplatk ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  

2) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a o zm ěně n ěkterých zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

3) Tj. jak osoby s trvalým pobytem v obci Ktová, ta k vlastníci rekrea čních nemovitostí a staveb, osoby 

dlouhodob ě se zdržující v obci Ktová aj.  

Obec Ktová 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

č.7/2011 

O poplatku za komunální odpad  

Zastupitelstvo Obce Ktová se na svém zasedání dne 1 5. 02. 2011 
usnesením č. 4 usneslo vydat na základ ě § 17a odst.1 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů (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 ve zn ění pozd ějších p ředpis ů , tuto obecn ě závaznou vyhlášku. 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1) Obec Ktová touto obecn ě závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) 
stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká n a území obce 
(dále jen „poplatek“). 

2) Správu poplatku vykonává obec Ktová. Na řízení ve v ěcech poplatk ů 
za komunální odpad se vztahují zvláštní právní p ředpisy 1)  . 

Článek 2 
Poplatník a plátce 

 

1)  Poplatníkem je každá fyzická osoba, p ři jejíž činnosti vzniká 
komunální odpad 3) .  

2)  Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti v katastrá lním území 
Ktová, kde vzniká komunální odpad.  

Jde-li o budovu, ve které vzniklo spole čenství vlastník ů jednotek 
podle zvláštního zákona, je plátcem toto spole čenství. Plátce 
poplatek rozú čtuje na jednotlivé poplatníky 2) . 

Článek 3 
Sazba poplatku 

1)  Maximální výše poplatku je stanovena podle p ředpokládaných 
oprávn ěných náklad ů obce Ktová na rok 2011 vyplývajících z 
režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených n a jednotlivé 
poplatníky podle po čtu (frekvence) svozu a objemu nádob 
ur čených k odkládání odpad ů p řipadajících na jednotlivé 
nemovitosti. V poplatku jsou promítnuty i náklady s pojené s 
pronájmem nádob ur čených k odkládání odpadu.  
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Sazby ro čního poplatku (v č. DPH) stanovené dle p ředchozího odstavce 
jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Frekvence  Poplatek v  Kč 

 (vlastní nádoba) 

Poplatek v  Kč  

(pronajatá nádoba) 

Poplenice 60 l   

1x14 dní 1.163,-- 1.279,-- 

1x7 dní 1.668,-- 1774,-- 

Popelnice 80 l   

1x 14 dní 1.294,-- 1.390,-- 

1x7 dní 1.878,-- 1.994,-- 

Popelnice 110/120 l   

1x14 dní  1.483,-- 1.596,-- 

1x7 dní 2.281,-- 2.394,-- 

Kombinovaná 1882,-- 1.995,-- 

Pytlový svoz (cena za 
osobu) 3)  

  

3 ks  300,-  

 

Svozové pytle lze zakoupit na obecním ú řadě Ktová 53,--/kus. 

 

Článek 4 

Splatnost poplatku 

1.  Poplatek, jehož celková výše  ne činí více než 500,- K č v četn ě je 
splatný do 15.4. p říslušného kalendá řního roku.  

2.  Poplatek, jehož celková výše činí více než 500,- K č je splatný ve 
dvou shodných  splátkách, a to první splátka do 15. 4. a druhá 
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splátka do 15.8. p říslušného kalendá řního roku. Poplatek lze 
zaplatit i jednorázov ě v termínu do 15.4. kalendá řního roku.   

3.  Poplatek lze zaplatit: 
a)  bankovním p řevodem na č. ú. 165551193/0300 pod p řid ělen 

        variabilním symbolem ( číslo popisné nebo číslo eviden ční) 

b)    složenkou typu A-V sm ěrovanou na č. ú. 165551193/0300 pod 
přid ěleným     

variabilním symbolem ( číslo popisné nebo číslo eviden ční) 

c)  hotov ě v pokladn ě Obecního ú řadu Ktová  

 

Článek 5 

Účinnost 

1.  Tato obecn ě závazná vyhláška nabývá ú činnosti dne 1. 3. 2011. 

 

Článek 6 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecn ě závazná vyhláška č. 2/2007 o poplatku za 
komunální odpad ze dne 24. 04. 2007. 

 

 Marie Drašnarová        Ji řina Bobková DiS. 

  místostarosta                         starostka 

 

Vyvěšeno na ú řední desce dne: 23. 02. 2011 

Sejmuto z ú řední desky dne:     

 

 


