
MĚSTO 

ČERVENÝ KOSTELEC 

Zastupitelstvo města 

 
 

O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A 

č. 3/2018, 
 o poplatku za komunální odpad, 

ve znění obecně závazných vyhlášek č. 5/2019 a 2/2020. 

(účinnost od 1.1.2021) 
 

 

Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 6. 12. 2018 usnesením č. Z-2018/7/12 

usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 

(dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Město Červený Kostelec touto vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území 

města. 

 

Článek 2 

Správa poplatku 
 

1) Správu poplatku vykonává město Červený Kostelec (dále jen „správce poplatku“). 

2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je 

vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství 

vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje 

na jednotlivé poplatníky
1
.  

 

Článek 3 

Sazba poplatku 
 

1) Sazba poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů města vyplývajících 

z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu 

a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a s ohledem 

na úroveň třídění tohoto odpadu. Sazba poplatku je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.  
 

2)      Na řízení ve věcech poplatku za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy
2
.   

 

                                                           
1       § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších  předpisů 
2       zákon č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerveny_Kostelec_CoA_CZ.svg


 

Článek 4 

Splatnost poplatku 
 

1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
3
. 

 

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu stanoveném v odst. 1, je poplatek splatný do jednoho 

měsíce od vzniku této povinnosti. 

 
 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1)  Ruší se tyto obecně závazné vyhlášky: 

a)  obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o poplatku za komunální odpad, ze dne 28.2.2013, 

b)  obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o poplatku za 

komunální odpad, ze dne 11.12.2013, 

c)  obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o poplatku za 

komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2013, ze dne 18.6.2015. 

 

2)  Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2019.  

 

 

 

 

 

         Ing. Rostislav Petrák                      Jiří Regner 

      starosta               místostarosta    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3      Číslo bankovního účtu a další údaje k platbě sdělí plátci správce poplatku, který vydá také plátci příslušnou barevnou známku   

        k označení sběrné nádoby, případně příslušný počet bílých a oranžových plastových pytlů určených pro odkládání komunálního odpadu. 



 

Příloha č. 1 vyhlášky č. 3/2018 
 

Sazba poplatku za komunální odpad 
 
 

Typ nádoby 

Popelnice o objemu 110 l nebo 120 l 

 

Četnost svozu nádoby 

1 x týdně   1 x za dva týdny      1 x za čtyři týdny  1 x za osm týdnů 
plný svoz   čtrnácti denní svoz  kombinovaný svoz4  měsíční svoz  dvouměsíční svoz 

 

Sazba poplatku za odpad 

3 650 Kč   1 830 Kč    2 880 Kč    950 Kč   520 Kč 

 

Jednorázový svoz – popelnice 110 l nebo 120 l (doplňkový svoz) 

Sazba 85 Kč 

 

Typ nádoby 
Popelnice o objemu 240 l5 

 

Četnost svozu nádoby 
1 x týdně   1 x za dva týdny      1 x za čtyři týdny  1 x za osm týdnů 

plný svoz   čtrnácti denní svoz  kombinovaný svoz4  měsíční svoz  dvouměsíční svoz 

 
Sazba poplatku za odpad 

7 300 Kč   3 660 Kč   5 760 Kč    1 900 Kč   1 040 Kč 

  
Typ nádoby 

Kontejner o objemu 1100 l 

 
Četnost svozu nádoby 

1 x týdně   1 x za dva týdny    

plný svoz   čtrnácti denní svoz   

 

Sazba poplatku za odpad 

24 070 Kč   12 150 Kč   

 

Typ nádoby 
Speciální plastový pytel v bílém barevném provedení o objemu 120 l6 

                                                                                                                                                                                                                                                  4 

Sazba poplatku za 1 kus pytle 

85 Kč 

 

Typ nádoby 
Speciální plastový pytel v bílém barevném provedení o objemu 60 l7 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Sazba poplatku za 1 kus pytle 

45 Kč 

 

Typ nádoby 
Speciální plastový pytel v bílém barevném provedení o objemu 30 l7 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Sazba poplatku za 1 kus pytle 

25 Kč 

 

                                                           
4        Kombinovaný svoz je určen především pro domácnosti s vytápěním pevnými palivy, protože četnost svozu je v zimním období týdenní,     

      v letním období pak čtrnáctidenní. 
5      V případě popelnice o objemu 240 l je poplatek za komunální odpad dvojnásobný vůči poplatku za popelnici 110 l, 120 l. 

6       Jedná se o speciální plastový pytel o objemu 120 l v bílém barevném provedení určený převážně jako doplňkový ke sběrné nádobě nebo  

      pro sběr směsného komunálního odpadu pocházejícího výhradně z konkrétní rekreační činnosti na území Červeného Kostelce. 
7    Jedná se o speciální plastový pytel o objemu 60 l nebo 30 l v bílém barevném provedení určený převážně pro sběr směsného komunálního     

     odpadu pocházejícího výhradně z konkrétní rekreační činnosti na území Červeného Kostelce. 


