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O B E C   B R A Š K O V  

                                                                                
Obecně závazné vyhlášky 

                                                                                
          Ročník 2015                                         Vydáno 1.10.2015                     
                                                                                

 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, 
     o poplatku za komunální odpad 

 
     Zastupitelstvo obce Braškov se na svém zasedání dne 30.9.2015 usneslo vydat na základě 

§17a odst.1 zákona 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ust. §10 písm.d), §35 a §84 odst. 2 písm. h) zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku. 
 

Čl. 1 
Správa poplatku 

 
1) Správu poplatku vykonává Obec Braškov 
2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká 

komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. 
 

Čl. 2 
Specifikace jednotlivých druhů likvidace odpadu ke zpoplatnění 

 
1) Sběr komunálního zbytkového odpadu s využitím svozu sběrných nádob (poplatek je 

vztažen k nemovitosti č.p.) 
a) Svoz 52 x za rok (objem 120 l)  -   červená známka   -  svoz každý týden 
b) Svoz 26 x za rok                        -   žlutá známka       -  svoz 1 x za 14 dnů 
c) Svoz jednorázový                     -   bílá známka        -   svoz není stanoven 
 
V případě objemu nádoby 240 l je třeba nalepit 2 ks příslušné známky. 

 
2) Vydané známky mají pouze evidenční charakter 
 
3) Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, 

vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, rozvržených na jednotlivé 
poplatníky podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů, připadajících na 
jednotlivé nemovitosti a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. 

 

                                                                     Čl. 3 
                                                 Poplatky za likvidaci odpadů 
 
Poplatky za likvidaci odpadů jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 
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                                                                         Čl. 4 
                                                            Platební povinnost 
 
1) Poplatky za sběr komunálního odpadu (známky na sběrné nádoby) jsou hrazeny ve dvou 

ročních splátkách, jejichž termín je předem oznamován občanům letákem do schránek 
nemovitostí. 

2) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost: 
• Předcházet vzniku odpadů 
• Omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

 
 

Čl. 5 
Registrační povinnost 

 
1) Registrační povinnost je vyžadována dle ustanovení §125 zákona č. 280/2009Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2) Plátce poplatku je povinen podat prohlášení k registraci u správce poplatku do 15 dnů ode 

dne vzniku poplatkové povinnosti. V prohlášení je plátce poplatku povinen uvést jméno a 
příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování. 

 
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v prohlášení plátce (přihlášce) k registraci, plátce je 

povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení 
registrace, jsou-li pro to dány důvody. 

 
 

Čl. 6 
Účinnost 

 
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší OZV 4/2005 o poplatku za komunální odpad. 
2) Tato obecně závazná vyhláška z důvodu naléhavosti obecního zájmu nabývá účinnosti 

dnem vyhlášení. 
 
 
 
  
 ………………………… ………………………… 
 František HAAS Ing. Vladimír DRÁB 
 místostarosta starosta 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 1.10.2015 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 16.10.2015 
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Příloha č. 1 
K OZV č. 2/2015 

O poplatku za komunální odpad 
 
V souladu s ust. §17 a odst.5 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění je výše poplatku za 
komunální odpad stanovena v mezích předpokládaných oprávněných nákladů obce, 
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, rozvržených na jednotlivé 
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů, připadajících na 
jednotlivé nemovitosti a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.  
 
1) Sběr zbytkového (směsného) komunálního odpadu v nádobách (popelnicích), které budou 

z důvodů evidence označeny níže uvedenými známkami. 
Poplatek je vztažen k nemovitosti č.p. 

 
a) Svoz 52 x za rok    (objem 120 l)             1 840,- Kč      červená známka 
              
b) Svoz 26 x za rok   (objem 120 l)              1 100,-Kč       žlutá známka 
 
c) Svoz jednorázový (objem 120 l)                   65,-Kč       bílá známka 
 

2) Sběr tříděného komunálního odpadu a jeho ukládání řeší samostatně OZV č.1/2015. 
Jedná se o tyto vytříděné složky: 
a) Biologický odpad rostlinného původu 
b) Papír, sklo, plasty včetně PET lahví 
c) Kovy 
d) Nebezpečný odpad 
e) Objemný odpad             
 Za nemovitost v závislosti na počtu obyvatel je roční poplatek   100,-Kč/obyvatel 
 u neobydlených nemovitostí             310,-Kč na nemovitost 
 Pytel s logem a známkou „separace“               10,-Kč na nemovitost.                                       
 

3) Známky mají pouze evidenční charakter 
 
4) Fyzické osoby biologické odpady přednostně kompostují nebo si mohou objednat hnědé 

nádoby svážené 17 x za sezónu: 
 

120 l                      720,-Kč 
240 l                      920,-Kč 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


