
 

 

 
Obec  Ktová 

vydává obecně závaznou vyhlášku 
č.2/2007 

 
O poplatku za komunální odpad 

 
 

Zastupitelstvo Obce Ktová se na svém zasedání dne 24.4.2007 usnesením 
č.05/2007 usneslo vydat na základě § 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 10. písm. d)   a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně 
závaznou vyhlášku. 

Článek 1 - Úvodní ustanovení 
 

(1) Obec Ktová vybírá poplatek za komunální odpad (dále jen poplatek) 
vznikající na jejím území. 

 
Článek 2 – Poplatník a plátce 

 
(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální 
      odpad. Plátcem je vlastník nemovitosti v katastrálním území obce Ktová. 
(2)  Plátce je povinen veškeré změny nahlásit nejpozději do 15-ti dnů od vzniklé 
       skutečnosti na OÚ Ktová. 
 

Článek 3 – Sazba a splatnost poplatku 
 
(1) Pro poplatníky využívající nádobu (popelnici) na směsný komunální odpad 

se výše poplatku stanovuje takto : 
 
          výše poplatku  =   cena popelnice s DPH (dle ceníku)          
 
(2) Pro poplatníky, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba je 
poplatek 300,- Kč .  Nárok na 5 ks plastových pytlů o objemu 110 l. 
 
(3) Vlastník nemovitosti bez sběrné nádoby zaplatí roční poplatek za komunální 
odpad ve výši 200.- Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu 
v nemovitosti. Nárok na  plastové pytle  110 l dle tabulky č.1. 
 
    Tabulka č.1 

počet osob            poplatek 
 

plastové pytle 110 l 

1 osoba 200.- Kč 3 ks 110 l 
2 osoby 400.- Kč 6 ks 110 l 
3 osoby 600.- Kč  9 ks 110 l 
4 osoby 800.- Kč 12 ks 110 l 
5 osob 1000.- Kč 15 ks 110 l 
6 osob 1200.- Kč 17 ks 110 l 
7 osob 1400.- Kč  20 ks 110 l 



(4) Případné další pytle lze přikoupit za pořizovací cenu na OÚ Ktová. 
   
(5) Plátce poplatku je povinen zaplatit poplatek za kalendářní rok ve dvou 
shodných splátkách a to první splátku do 15. 2. a druhou splátku do 15.8. 
kalendářního roku. 
 
(6) Poplatek 500.-Kč a nižší, je plátce poplatku povinen zaplatit za daný rok celý, 
v jedné splátce do 15.2. daného roku.  
 
(7) Poplatek lze zaplatit: 
 
a) bankovním převodem na č. ú. 165551193/0300 pod přiděleným variabilním    

symbolem (číslo výměru nebo faktury) 
 
b) složenkou typu A-V směrovanou na č. ú. 165551193/0300 pod přiděleným 

VS (číslo výměru nebo faktury) 
 
c) hotově v pokladně Obecního úřadu Ktová 
 

 
Článek 4 – Závěrečná ustanovení 

 
(1) Pokud plátce neohlásí změnu dle článku 2, odst. 2 do jednoho měsíce od 
účinnosti této vyhlášky, učiní tak OÚ Ktová dle stávající evidence 
    

(2) Řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vede dle ustanovení 
zákona o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů1 
 
(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.6.2007. 
 
(4)  Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška  
          č. 1/1998, o poplatku za  komunální odpad. 
  

 

 

 
             Jiřina Bobková                                Marie Drašnarová 
             místostarostka                                               starostka 
               Obce Ktová                                                Obce Ktová 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:25.4.2007 
 
Sejmuto z úřední desky dne:10.5.2007 
 
 
 
 
 
 
1) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

 


