
                        Obecn�  závazná vyhláška obce Zlatá Olešnice 
     �. 1/2007,  

              o úhrad� za sb�r, odvoz a zneškod�ování komunálního odpadu. 
 
       Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice  na svém   1.  zasedání dne  23.1.2007 vydalo 
usnesením �. 2/07 na základ� § 84 odst. 2 písm. i) zákona �.128/2000 Sb., o obcích a podle 
§ 17 odst. 2, zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� 
závaznou vyhlášku 
 
 
     �l. 1 
    Základní ustanovení 
 
  Obec Zlatá Olešnice zavádí a vybírá tento poplatek: 

a) poplatek za odvoz komunálního odpadu 
 
Výkon správy poplatk� provádí obecní ú�ad ve Zlaté Olešnici. Na �ízení o poplatcích se 
vztahuje zákon �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
 
     �l. 2 
    Sazba poplatku 
Obec Zlatá Olešnice se stává p�vodcem komunálních odpad� v okamžiku, kdy fyzická osoba 
odpady odloží na míst� k tomu ur�eném, obec se sou�asn� stane vlastníkem t�chto odpad�. 
Zajiš�uje jejich využití nebo odstran�ní, dále pak zajiš�uje odvoz odpad�. 
 

1.) Každý žijící ob�an v obci Zlatá Olešnice je povinen platit za odpad, který 
vyprodukuje v míst� svého bydlišt� dle nabídky, s tím, že poplatek se od 1.1.2002 
platí na Obecním ú�ad� ve Zlaté Olešnici, 

a) za sb�rnou nádobu (popelnici) dle nabídky a ceníku 
b) za pytle na odpad za poplatek  K�  400,-/ob�an/rok/6 ks 

2.) Každý majitel rekrea�ního objektu je taktéž povinen zaplatit vyprodukovaný odpad 
dle nabídky ceníku sb�rných nádob nebo zaplatit poplatek  K�  400,-  a obdrží 6 ks 
pytl�/rok. 

3.) Podnikatelé uzavírají smlouvu p�ímo s SKS, s.r.o. Jablonec nad Nisou. 
4.) Popelnice i poplatky se budou platit ve dvou stejných splátkách: 1. splátka musí být 

zaplacena do 15. b�ezna, 2. splátka do 30. srpna téhož roku, podle platného ceníku. Ve 
stanovené cen� je zaú�tován i svoz separovaného sb�ru a nebezpe�ného odpadu. 
Platba bude provedena p�ímo na OÚ Zlatá Olešnice – v hotovosti, složenkou nebo 
p�íkazem. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené a pronájmem nádpb 
ur�ených k odkládání odpadu. Poplatek je p�íjmem obce. 
Zm�na objemu nádob je možná vždy k 1.1. následujícího roku. 

 
�l. 3 

    Ohlašovací povinnost 
 

1.) Poplatník je povinen podat na Obecní ú�ad ve Zlaté Olešnici písemné p�iznání 
k poplatku do 15. dn� ode dne vzniku poplatkové povinnosti 



2.) Zm�ny ve skute�nostech rozhodných pro výši poplatku nebo zánik poplatkové 
povinnosti je poplatník povinen písemn� oznámit Obecnímu ú�adu ve Zlaté Olešnici 
nejdéle do 15 dn� od této skute�nosti. 

 
�l. 3 

             Sankce 
 
Porušením povinnosti p�i nakládání s komunálním odpadem bude postihováno podle obecn� 
závazných právních p�edpis�, tj. podle zákona �. 200/1990 Sb. o p�estupcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších 
zákon�. 
Cenu za dovoz, t�íd�ní a odstra�ování komunálního odpadu platí fyzické osoby obci Zlatá 
Olešnice ve výši, která je v souladu se zákonem 526/1990 Sb., o cenách ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a je stanovena zastupitelstvem obce. P�vodce (živnostník, podnikatel) , kte�í na 
základ� písemné dohody využívají systém obce, platí cenu sjednanou v dohod� s obcí podle § 
17 odst. 5 zákona. 
 
     �l. 4 
    Záv�re�ná ustanovení 
 
 
 Ruší se obecn� závazná vyhláška ze dne 6.2.2006 �. 1/2006. 
  
 Tato vyhláška nabývá ú�innosti 1.2.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Martinec     V�ra Hovorková 
místostarosta      starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyv�šeno: 24.1.2007 
Sejmuto: 
 
 
 
 
 



 
Zvýšení cen za odvoz a odstran�ní sm�sného komunálního odpadu v�etn� 2x ro�n� 
ambulantního odvozu nebezpe�ných složek komunálního odpadu a elektroza�ízení. 
 
Pro fyzické osoby – ob�any (ro�ní sazby) 
 
 
nádoba �etnost     cena   
  svoz� 
 
 
   60 l   1 x týdn�   1.620,- 
   1 x 14 dn�   1.140,- 
   kombinovaný  1.380,- 
 
  80 l   1 x týdn�   1.820,- 
   1 x 14 dn�   1.240,- 
   kombinovaný  1.530,- 
 
110 a 120 l  1 x týdn�   2.140,- 
   1 x 14 dn�   1.460,- 
   kombinovaný  1.800,- 
 
 
 
PYTLE    (6 ks)         400,- 
 
 
 
 
Tyto platby platí od 1.1.2007. 
 


