
OBEC Doubek 
Obecně závazná vyhláška  obce Doubek  č. 2/2018, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Doubek 
 

Zastupitelstvo obce Doubek schválilo dne 6. 12. 2018, podle  § 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a 
v souladu s ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Doubek stanovuje poplatek za komunální odpad 
vznikající na území obce (dále jen „poplatek“), včetně způsobu jeho výběru a oznamovací povinnosti 
plátce poplatku. Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Doubek 
 

Čl. 2 
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost 

1.  Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad 
2.  Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které         
vniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona je plátcem toto společenství. Plátce 
poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky. 
3.  Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu 
4.  Poplatek je příjmem obce 
 

Čl. 3 
Výše poplatku 

Četnost svozu komunálního odpadu je 14ti denní svoz 
 
Objem nádoby                                  Cena 

 
240 litrů                                             2 980,-Kč 
 
120 litrů                                             1 980,-Kč            
 

Čl. 4 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku, vznikne-li poplatková 
povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. Dne měsíce, který následuje po 
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
 

Čl. 5 
Navýšení poplatku 

Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši oznámí plátce tuto skutečnost obci, 
která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem. 
 

Čl. 6 
Účinnost 

Tato obecné závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti 1. 1. 2019. 

 
 čl. 7  

Zrušovací ustanovení  
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Doubek č. 1/2008.          
 
Lenka Čížková                                                                                              Renata Kuprová 
Místostarostka obce                                                                                       starostka obce  
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 13. 12. 2018  
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  


