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MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY 

Obecně závazná vyhláška,  
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 

č. 2/2012 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy na svém zasedání konaném dne 20.1.2012 schválilo 
na základě § 10 a v souladu s § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 17a zákona č. 185/2001 Sb.,ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 
Předmět a působnost vyhlášky 

1. Vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“), ohlašovací a registrační 
povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území města Mníšek pod Brdy. 
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.  
3. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad (včetně vlastníků 
staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci). Jde-li o budovu, ve které vzniklo 
společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce 
poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 
 

Čl. 2 
Ohlašovací a registrační povinnost 

1. Plátce poplatku1)
 má ohlašovací a registrační povinnost2), kterou splní tím, že správci poplatku 

doručí k datu úhrady poplatku nejpozději však do 29.2.2012 prohlášení plátce poplatku, jehož 
náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to za každou vlastněnou nemovitost. 
2. Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů změny skutečností uvedených při 
plnění registrační a ohlašovací povinnosti. 
 

Čl. 3 
Správce poplatku 

Správu poplatku vykonává Městský  úřad v Mníšku pod Brdy a v řízení se postupuje dle zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád. 
 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících 
z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle objemu a 
počtu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti. 
2. Výše poplatku je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky. 
 

Čl. 5 
Splatnost poplatku 

1. Plátce poplatku uhradí poplatek v jedné splátce vždy nejpozději do 31.3. příslušného 
kalendářního roku. Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku. 
2. Poplatek je splatný zejména: 

a) v hotovosti v pokladně městského úřadu v Mníšku pod Brdy v úředních hodinách, 
b) převodem na účet správce poplatku č.ú 35–0388055349/0800, s uvedením variabilního 

symbolu, který bude přidělen po splnění ohlašovací a registrační povinnosti. 
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Čl. 6 

Vymáhání poplatku 

1. Neuhradí–li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost 
správci poplatku, který na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem. 
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím správce poplatku 
povinnost nepeněžité povahy (např. ohlašovací povinnost), může správce poplatku uložit pokutu 
podle ustanovení § 247 -249 zákona č.280/2009 Sb., daňového řádu a to až do výše 50 000,- Kč. 
3. Vymáhání nedoplatku na poplatku za komunální odpad provádí správce poplatku v souladu s 
§177 a násl.zákona č.280/2009 Sb., daňového řádu, daňovou exekucí. O provedení výkonu 
rozhodnutí může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora. 
 

Čl. 7 
Zrušovací a přechodné ustanovení 

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Mníšku pod Brdy č. 1/2012 kterou se 
stanovil poplatek za komunální odpad, která nabyla účinnosti dne 1.1.2012. 
Na právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní 
obecně závazné vyhlášky. 
 

Čl. 8 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 20.1.2012. 

 
 
 
 
  

Ing. Petr Digrin, PhD., v.r.    Vlastimil Kožíšek 
Starosta      Místostarosta 

 
 
 
 

 

 

Datum vyvěšení: 20.1.2012     Datum sejmutí: 5.2.2012 
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PŘÍLOHA č. 1 

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU (bytové a rodinné domy,rekreační stavby a jiné) 
A. ÚDAJE O PLÁTCI 

Datum narození (IČ): ........................... 

Jméno a příjmení (název společnosti): ........................... 

Telefon, email: ........................... 

Adresa trvalého pobytu (popř.sídla firmy): ........................... 

Úhrada bude provedena: v hotovosti na pokladně / převodem z účtu (7) 

B. ÚDAJE O NEMOVITOSTI 

Ulice, číslo popisné (orientační): ........................... 

Počet bydlících (poplatníků)
(1)

: ........................... 

C. ZVOLENÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY
(2)

 

Objem – v litrech Frekvence svozu - lx týdně Frekvence svozu - lx za dva týdny 

A - popelnice 801   

B - popelnice 1201   

C - popelnice 240l  x 

D - kontejner 11001  x 

F – pytlový svoz 26 x 601
(3)

  

BIO1 – komposter 900l
(4)

  

BIO2 - biokontejner 1201
(5)

  x 

BIO3 - biokontejner 2401
(6)

  x 

D. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU DLE ZÁSAD MĚSTA č. 1/2012 

Já, níže podepsaný plátce, žádám/nežádám(7) o poskytnutí příspěvku na odpadové hospodářství v souladu 
se zásadami města č. 1/2012 a přikládám seznam trvale hlášených osob bydlících v nemovitosti. 
Já, níže podepsaný plátce prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v prohlášení jsou úplné a pravdivé. 
 
Podpis plátce:   Datum:    Potvrzení přijetí prohlášení správcem: 
 
 

………………………..………………….   ………………………………………. 
 
        poplatek: …..…………………………. 

platba poplatku převodem na č.ú 35–0388055349/0800  var. symbol: .…………………………. 
 

(1) Počet bydlících, neboli počet poplatníků je počet všech osob, které v dané nemovitosti žijí a produkují komunální odpad. Tento 
počet nesmí být nižší než počet osob s trvalým pobytem v dané nemovitosti s výjimkou osob: 

a) které nepřetržitě a dlouhodobě pobývají mimo území ČR a tuto skutečnost prokazatelně doloží 
b) jsou umístěni v příslušném kalendářním roce např. v dětských domovech, v léčebnách LDN a ve výkonu trestu odnětí svobody  
c) které nepřetržitě a dlouhodobě v nemovitosti nežijí a hradí poplatek za odpad v jiném místě a skutečnost prokazatelně doloží 

(2) Při výběru objemu a frekvence svozu sběrné nádoby musí plátce respektovat skutečně vyprodukované množství odpadu od 
poplatníků z příslušné nemovitosti. Volbu je možné provést z objemů a frekvencí A,B,C,D a F. Volba BIO1,BIO2 a BIO3 je 
volitelná a doplňková k předchozím službám A,B,C,D a F. 
(3) Platí pouze pro plátce, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k 
trvalému pobytu žádná fyzická osoba a nemovitost je využívána k rekreaci, pokud si nezvolil variantu A,B,C nebo D. Svoz je 
prováděn v označených pytlích 60 litrů 26x ročně.  
(4) Volitelná služba. Jedná se o dlouhodobý pronájem 900l kompostéru. 
(5) Volitelná služba. Jedná se o pravidelný svoz 120l nádoby s bioodpadem včetně trávy, plodů a listí. 
(6) Volitelná služba. Jedná se o pravidelný svoz 240l nádoby s bioodpadem včetně trávy, plodů a listí. 
(7) Nehodící škrtněte. 
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PŘÍLOHA č. 2 
 

Výše poplatku za komunální odpad 
 

Poplatek za komunální odpad v KČ za 1 rok 

Objem sběrné nádoby v litrech Frekvence obsluhy sběrných nádob 
 1 x týdně 1 x za dva týdny 

80l 2 600,- Kč 900,- Kč 
120l 3 400,- Kč 1 800,- Kč 
240l 6 600,- Kč x 

1100l 25 000,- Kč x 
komunální odpad v pytli 60l, 26x za rok* 900,- Kč 

BIO1 – 900l ** 250,- Kč 
BIO2 – 120l*** 1 200,- Kč x 

BIO3 -  240l**** 1 400,- Kč x 
 
* Platí pouze pro plátce, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pokud si nezvolil variantu A,B,C nebo D. Svoz 
je prováděn v označených pytlích 60 litrů 26x ročně.  
 
** Volitelná služba. Jedná se o dlouhodobý pronájem 900l kompostéru. 
*** Volitelná služba. Jedná se o pravidelný svoz 120l nádoby s bioodpadem včetně trávy, plodů a listí od 
1.dubna do 31.října příslušného kalendářního roku. 
**** Volitelná služba. Jedná se o pravidelný svoz 240l nádoby s bioodpadem včetně trávy, plodů a listí od 
1.dubna do 31.října příslušného kalendářního roku. 
 
 
 
Sazba poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu 
nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle objemu a počtu nádob 
určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti. 
 
 
 
 


