
Obecně  závazná  vyhláška  obce  Dlouhá  Třebová  č. 1/2006 
kterou se stanovuje systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. 

 
Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová vydává podle ustanovení §17 odst.1 zák.č.185/2001 Sb., o dpadech 

 a o změně některých dalších zákonů v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.i) zák.č.128/2000 

o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

 

                                                        Čl.1 
                                 Úvodní ustanovení 

1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce. Tato vyhláška platí 

pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo vlastní 

nemovitost učenou nebo sloužící k individuální rekreaci. 

2) Pojmy používané v této vyhlášce se řídí zejména § 3 a 4 zák.č.185/2001 o odpadech 

ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze 1 zák.č.185/2001 o 

odpadech 

Komunální odpad  veškerý odpad  vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob s výjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyz.osob oprávněných 

k podnikání. 

Shromažďování odpadů  krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Oprávněná osoba každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle 

zákona 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních předpisů. 

 

 

                                           Čl.2 
                                  Závaznost vyhlášky 
Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro fyzické 

osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu, včetně osob, které se na území obce 

zdržují. 

 

                                                         Čl.3 
                 Nakládání s komunálním odpadem 
1. Pro shromažďování a třídění kom.odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a 

zařízení. 

a) sběrné nádoby ( popelnice ) – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění 

tj.smetí, popel, saze, kuchyňské odpady a nevratné obaly z domácnosti 

b) Objemné komunální odpady se budou shromažďovat 2x ročné do kontejnerů. 

Obec o termínu přistavení kontejnerů a jejich umístění bude včas občany informovat 

vyvěšením na úřední desce. 

c) Sběr nebezpečného odpadu bude prováděn 2x ročně firmou Ekola Libchavy a občané   

něm budou zpraveni letákem této firmy. 

d) Pro odkládání odpadů z veřejného pohřebiště je určen kontejner na biologický a  



směsný komunální odpad a kontejner na sklo. Kontejnery jsou umístěny ve spodní 

části veř.pohřebiště a budou vyváženy  vždy po jejich naplnění. 

e) PET-lahve – ukládány do pytlů. Sběr těchto pytlů bude prováděn po obci dle rozpisu,  

     který bude součástí vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

     sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů. 

f) Využitelné složky komunálních odpadů  se shromažďují do barevně odlišených nádob  

/ modrá – papír, zelená – sklo/, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci. 

Je zakázáno vhazovat do odpadových nádob jiné, než využitelné složky odpadu. 

Likvidace bude prováděna vždy po naplnění těchto odpadových nádob. 

g) Stavební odpad bude ukládán na provozované skládky. Náklady  na odvoz a uložení 

      bude hradit původce odpadu. 

 

 

 

Čl.4 
Správce poplatku 

1) Obec stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek je 

příjmem obce a je využíván výhradně na financování systému nakládání 

s komunálním odpadem. 

2) Správu poplatku vykonává Obecní úřad v Dlouhé Třebové a v řízení ve věcech 

poplatků se postupuje podle zák.č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění 

pozdějších předpisů pokud zák.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů nestanoví jinak.  

 

 

 

Čl.5 
Poplatník a plátce poplatků 

1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce Dlouhá Třebová  

    vzniká komunální odpad 

2) Plátce poplatku je vlastník /správce/nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce 

    poplatků rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky užívající nemovitost. 

 

                                                                
            

Čl.6 
Sazba poplatku 

1) Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných nákladů obce 

v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady. 

2) Výše poplatku pro kalendářní rok je stanovena přílohou k této vyhlášce. Přílohu 

schvaluje zastupitelstvo obce nejpozději do 1.1. kalendářního roku. 

 

                                                            
                                                     

 

          

 



Čl.7 
Osvobození a úlevy 

1) Od poplatku jsou osvobozeny osoby umístěné dlouhodobě v LDM 

2) Osoby, které se zdržují celý kalendářní rok  mimo Českou republiku, majitel tuto 

skutečnost doloží čestným prohlášením. 

3) Poplatek ve výši 50% platí držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. 

4) Děti narozené v období platby / v roce splatnosti/ 

5) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve 

lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy 

nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník 

osvobozený od poplatku povinen oznámit zánik nároku na osvobození. 

 

 

Čl.8 
Splatnost 

1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.5 .příslušného kalendářního roku bez výzvy 

správce poplatku plátcem poplatku. 

2) V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendář.roku je poplatek splatný 

nejpozději do 30ti dnů ode dne jejího vzniku. 

3) Poplatek je splatný :  

a/ v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v určených termínech 

b/ složenkou zaslanou plátci poplatku správcem poplatku – možné u objektů určených  

    k rekreaci, po domluvě se správcem poplatku. 

 

 

 

Čl.9 
Ohlašovací povinnost 

Ohlašovací a registrační povinnost je vyžadována dle § 33 odst.15 zák.č.337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatku ve znění pozdějších  

 
1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek 

platebním výměrem. Za včas nezaplacený poplatek vyměří správce dle § 63 odst.2 

zák.č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů penále. 

Daňový dlužník je povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,3% 

nedoplatku daně, včetně zálohy na daň. 

2) Dlužný poplatek lze vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém tato 

povinnost vznikla. 

3) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost 

nepeněžité povahy/např.ohlašovací povinnost/ může správce poplatku uložit pokutu 

podle ustanovení §37 zák.č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění 

pozdějších předpisů. 

4) Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s §73 zák.č.337/1992 

o správě daní a poplatků daňovou exekucí. O provedení exekuce může správce daně 

požádat též soud, nebo soudního exekutora. Daňová exekuce se provádí vydáním 

exekučního příkazu, zejména formou prodeje movitého či nemovitého majetku, 

přikázání pohledávky na účtech vedených u bank nebo srážkami ze mzdy nebo 

z jiných příjmů. 



5) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zák.č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

. 

 

 

 

Čl.11 
Závěrečná ustanovení 

1) Touto Obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Dlouhá 

Třebová č.2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy a odstraňování komunálních odpadů. 
Tato Obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce dne 29.11.2006. 

2) Obecně závazná vyhláška č.1/2006 nabývá účinnosti dne 1.1.2007. 

 

 

 

 

 

……………………………………………                       ……………………………………… 
 
         Jaroslav Kašpar, starosta obce                              Jan Horák, zástupce starosty obce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      


