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17a od t. 1 zákona 185/2001
b. O odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpi Ů, a
uladu
u t. § 10 pí m. d). § 35 a 84 odst. 2)
písmo h) zákona Č. 128/2000
b., o obcích ( obecní zřízení), v znění pozdějších předpisů tuto
obecně zá aznou vyhlášku:
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ČI. 1

Ú odní u tanovení
Obec touto obecně závaznou
území obce.

yhláškou

tanoví poplatek za komunální

odpad. který vzniká na

1.2
prá a poplatku
(1) Správu poplatku vykonává obec ebranice
(2) Poplatníkem je každá fyzická o oba. při jejíž činno ti zniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je la tník nemovito ti. kde zniká k munální odpad. Jde-li o budovu, ve které
zniklo spol čen t í la tníku j dnot k podl z lá štního zákona, je plátc m toto
společen t í. Plátce poplatek rozúčtuj
na j dnotlivé poplatníky. 1)

ČI. 3
azba poplatku
a základě př dpokládaných oprá něn 'ch nákladů obce ypl' ají ích z režimu nakládání
komunálním odpadem rozvržených na jednotli é uži atele b tů činí azba:
400,- Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok.
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1.4
platno t poplatku
Poplatek j

1)

splatný do 30. dubna běžného roku.

§ 17a odst.2 zákona
pozdějších předpisů.
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ČI. 5
Zrušující
Touto vyhláškou
shromažďování.

u tano ení

e zru UJ
hláška č. 4/2008 o mí tním poplatku za provoz y tému
sběru, přepra
,tříd ní.
uží ání a od traňo ání komunálních odpadů.
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ČI. 6
Všeobecná
Při správě poplatku za komunální

u tanovení

odpad se po tupuje podl

Tato obecně závazná vyhlá ška nabývá účinno
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