MĚSTO MIMOŇ
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2020,
o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Mimoně se na svém zasedání dne 18. 6. 2020, usnesením č. Z20/64
usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 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 (dále jen „vyhláška“).

Článek 1
Úvodní ustanovení
Město touto vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad (dále též jako poplatek), který
vzniká na území města.

Článek 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává město Mimoň.
(2) Poplatník je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
(3) Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve
které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 1)
Článek 3
Registrační povinnost
Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti za nemovitost zvolený počet, objem a frekvenci svozu sběrných nádob a další
údaje rozhodné pro stanovení poplatku.

Článek 4
Výše poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů města Mimoň na rok 2021, vyplývajících
z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu
1)

§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
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a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a
frekvenci svozu činí sazba poplatku na kalendářní rok:
Výše poplatku podle počtu, objemu a frekvence svozu sběrných nádob.

Roční poplatek za komunální odpad v Kč za rok
Objem
sběrné
nádoby
v litrech

70/80
110/120
240
1100

Frekvence svozu sběrných nádob
1x
týdně

1 x za 14
dní

1879
2549
4730
22080

942
1274
2367
11038

Kombinovaný svoz
varianta A

varianta B

varianta C

1176
1593
2958
13798

1410
1912
3549
16559

1645
2230
4140
19319

Kombinovaným svozem varianta A se rozumí: jedno čtvrtletí svoz 1x týdně, tři
čtvrtletí svoz 1x za 14 dní v daném roce.
Kombinovaným svozem varianta B se rozumí: dvě čtvrtletí svoz 1x týdně, dvě čtvrtletí
svoz 1x za 14 dní v daném roce.
Kombinovaným svozem varianta C se rozumí: tři čtvrtletí svoz 1x týdně, jedno
čtvrtletí svoz 1x za 14 dní v daném roce.

Článek 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný ve dvou splátkách nejpozději do
15. dubna příslušného kalendářního roku (za období od 1. ledna do 30. června) a
15. října příslušného kalendářního roku (za období od 1. července do 31. prosince).
(2) Poplatek lze zaplatit i jednorázově v termínu do 15. dubna příslušného kalendářního
roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo odst. 2, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Článek 6
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy.2)

2)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
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Článek 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o poplatku za komunální odpad ze dne
20.10.2016.

Článek 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

…………………….
Jaroslava Bizoňová
místostarostka

..……………….
Petr Král
starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 3. 7. 2020
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
Sejmuto dne: 19. 7. 2020
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