OBEC VŠESTARY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č. 2/2019,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č.
2/2010, KTEROU SE STANOVÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA
ÚZEMÍ OBCE VŠESTARY, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
VŠESTARY Č. 2/2011
Zastupitelstvo obce Všestary se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením číslo
Z14/2018-22/8 usneslo vydat na základě § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 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“), kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Všestary č. 2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad na území obce Všestary, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 se mění takto:
1. Příloha č. 2 nově zní:
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Všestary č. 2/2010 ve znění obecně závazné
vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Roční poplatek je stanoven na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti.
Poplatek je kalkulován jako součet předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z
popelnice + předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z tzv. „společných
zařízení“ – velkoobjemové kontejnery apod. Náklady na zajištění likvidace odpadů za
společná zařízení činí 1.042 Kč. Obec promítá do poplatku částku 715 Kč, tj. svoz dotuje.
Roční poplatek činí (trvale obývané nemovitosti + nemovitosti s popelnicí):
Objem sběrné
Frekvence svozů
Poplatek
nádoby
(Kč/rok/nemovitost)
110 l/120 l
1x týdně
2620,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 2320,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
1830,240 l
1x týdně
3820,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 3360,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
2720,Kontejner
1x týdně
2320,1100 l
Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných
kontejnerů 1100 l činí:
900,- Kč

OBEC VŠESTARY

Bioodpad
Určeno pouze pro poplatníky, kteří si u obce objednali či objednají individuální (samostatnou)
nádobu určenou pro odkládání bio odpadu (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu).
Objem sběrné
nádoby
240 l

Frekvence svozů
1x týdně (březen – listopad, dle
harmonogramu, min. 36 svozů)

Poplatek (Kč/rok/nemovitost)
900,-

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020.

Mgr. Jaromír Jech
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Datum účinnosti dne:

Ing. Arch. Miroslav Hofman
místostarosta

13. 12. 2019
30. 12. 2019
1.1.2020

OBEC VŠESTARY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č. 2/2019,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č.
2/2010, KTEROU SE STANOVÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA
ÚZEMÍ OBCE VŠESTARY, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
VŠESTARY Č. 2/2011
Zastupitelstvo obce Všestary se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením číslo
Z14/2018-22/8 usneslo vydat na základě § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 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“), kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Všestary č. 2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad na území obce Všestary, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 se mění takto:
1. Příloha č. 2 nově zní:
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Všestary č. 2/2010 ve znění obecně závazné
vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Roční poplatek je stanoven na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti.
Poplatek je kalkulován jako součet předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z
popelnice + předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z tzv. „společných
zařízení“ – velkoobjemové kontejnery apod. Náklady na zajištění likvidace odpadů za
společná zařízení činí 1.042 Kč. Obec promítá do poplatku částku 715 Kč, tj. svoz dotuje.
Roční poplatek činí (trvale obývané nemovitosti + nemovitosti s popelnicí):
Objem sběrné
Frekvence svozů
Poplatek
nádoby
(Kč/rok/nemovitost)
110 l/120 l
1x týdně
2620,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 2320,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
1830,240 l
1x týdně
3820,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 3360,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
2720,Kontejner
1x týdně
2320,1100 l
Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných
kontejnerů 1100 l činí:
900,- Kč

OBEC VŠESTARY

Bioodpad
Určeno pouze pro poplatníky, kteří si u obce objednali či objednají individuální (samostatnou)
nádobu určenou pro odkládání bio odpadu (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu).
Objem sběrné
nádoby
240 l

Frekvence svozů
1x týdně (březen – listopad, dle
harmonogramu, min. 36 svozů)

Poplatek (Kč/rok/nemovitost)
900,-

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020.

Mgr. Jaromír Jech
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Datum účinnosti dne:

Ing. Arch. Miroslav Hofman
místostarosta

13. 12. 2019
30. 12. 2019
1.1.2020

OBEC VŠESTARY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č. 2/2019,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č.
2/2010, KTEROU SE STANOVÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA
ÚZEMÍ OBCE VŠESTARY, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
VŠESTARY Č. 2/2011
Zastupitelstvo obce Všestary se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením číslo
Z14/2018-22/8 usneslo vydat na základě § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 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“), kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Všestary č. 2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad na území obce Všestary, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 se mění takto:
1. Příloha č. 2 nově zní:
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Všestary č. 2/2010 ve znění obecně závazné
vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Roční poplatek je stanoven na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti.
Poplatek je kalkulován jako součet předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z
popelnice + předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z tzv. „společných
zařízení“ – velkoobjemové kontejnery apod. Náklady na zajištění likvidace odpadů za
společná zařízení činí 1.042 Kč. Obec promítá do poplatku částku 715 Kč, tj. svoz dotuje.
Roční poplatek činí (trvale obývané nemovitosti + nemovitosti s popelnicí):
Objem sběrné
Frekvence svozů
Poplatek
nádoby
(Kč/rok/nemovitost)
110 l/120 l
1x týdně
2620,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 2320,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
1830,240 l
1x týdně
3820,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 3360,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
2720,Kontejner
1x týdně
2320,1100 l
Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných
kontejnerů 1100 l činí:
900,- Kč

OBEC VŠESTARY

Bioodpad
Určeno pouze pro poplatníky, kteří si u obce objednali či objednají individuální (samostatnou)
nádobu určenou pro odkládání bio odpadu (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu).
Objem sběrné
nádoby
240 l

Frekvence svozů
1x týdně (březen – listopad, dle
harmonogramu, min. 36 svozů)

Poplatek (Kč/rok/nemovitost)
900,-

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020.

Mgr. Jaromír Jech
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Datum účinnosti dne:

Ing. Arch. Miroslav Hofman
místostarosta

13. 12. 2019
30. 12. 2019
1.1.2020

OBEC VŠESTARY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č. 2/2019,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č.
2/2010, KTEROU SE STANOVÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA
ÚZEMÍ OBCE VŠESTARY, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
VŠESTARY Č. 2/2011
Zastupitelstvo obce Všestary se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením číslo
Z14/2018-22/8 usneslo vydat na základě § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 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“), kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Všestary č. 2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad na území obce Všestary, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 se mění takto:
1. Příloha č. 2 nově zní:
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Všestary č. 2/2010 ve znění obecně závazné
vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Roční poplatek je stanoven na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti.
Poplatek je kalkulován jako součet předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z
popelnice + předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z tzv. „společných
zařízení“ – velkoobjemové kontejnery apod. Náklady na zajištění likvidace odpadů za
společná zařízení činí 1.042 Kč. Obec promítá do poplatku částku 715 Kč, tj. svoz dotuje.
Roční poplatek činí (trvale obývané nemovitosti + nemovitosti s popelnicí):
Objem sběrné
Frekvence svozů
Poplatek
nádoby
(Kč/rok/nemovitost)
110 l/120 l
1x týdně
2620,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 2320,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
1830,240 l
1x týdně
3820,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 3360,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
2720,Kontejner
1x týdně
2320,1100 l
Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných
kontejnerů 1100 l činí:
900,- Kč

OBEC VŠESTARY

Bioodpad
Určeno pouze pro poplatníky, kteří si u obce objednali či objednají individuální (samostatnou)
nádobu určenou pro odkládání bio odpadu (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu).
Objem sběrné
nádoby
240 l

Frekvence svozů
1x týdně (březen – listopad, dle
harmonogramu, min. 36 svozů)

Poplatek (Kč/rok/nemovitost)
900,-

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020.

Mgr. Jaromír Jech
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Datum účinnosti dne:

Ing. Arch. Miroslav Hofman
místostarosta

13. 12. 2019
30. 12. 2019
1.1.2020

OBEC VŠESTARY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č. 2/2019,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č.
2/2010, KTEROU SE STANOVÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA
ÚZEMÍ OBCE VŠESTARY, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
VŠESTARY Č. 2/2011
Zastupitelstvo obce Všestary se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením číslo
Z14/2018-22/8 usneslo vydat na základě § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 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“), kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Všestary č. 2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad na území obce Všestary, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 se mění takto:
1. Příloha č. 2 nově zní:
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Všestary č. 2/2010 ve znění obecně závazné
vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Roční poplatek je stanoven na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti.
Poplatek je kalkulován jako součet předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z
popelnice + předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z tzv. „společných
zařízení“ – velkoobjemové kontejnery apod. Náklady na zajištění likvidace odpadů za
společná zařízení činí 1.042 Kč. Obec promítá do poplatku částku 715 Kč, tj. svoz dotuje.
Roční poplatek činí (trvale obývané nemovitosti + nemovitosti s popelnicí):
Objem sběrné
Frekvence svozů
Poplatek
nádoby
(Kč/rok/nemovitost)
110 l/120 l
1x týdně
2620,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 2320,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
1830,240 l
1x týdně
3820,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 3360,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
2720,Kontejner
1x týdně
2320,1100 l
Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných
kontejnerů 1100 l činí:
900,- Kč

OBEC VŠESTARY

Bioodpad
Určeno pouze pro poplatníky, kteří si u obce objednali či objednají individuální (samostatnou)
nádobu určenou pro odkládání bio odpadu (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu).
Objem sběrné
nádoby
240 l

Frekvence svozů
1x týdně (březen – listopad, dle
harmonogramu, min. 36 svozů)

Poplatek (Kč/rok/nemovitost)
900,-

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020.

Mgr. Jaromír Jech
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Datum účinnosti dne:

Ing. Arch. Miroslav Hofman
místostarosta

13. 12. 2019
30. 12. 2019
1.1.2020

OBEC VŠESTARY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č. 2/2019,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č.
2/2010, KTEROU SE STANOVÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA
ÚZEMÍ OBCE VŠESTARY, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
VŠESTARY Č. 2/2011
Zastupitelstvo obce Všestary se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením číslo
Z14/2018-22/8 usneslo vydat na základě § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 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“), kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Všestary č. 2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad na území obce Všestary, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 se mění takto:
1. Příloha č. 2 nově zní:
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Všestary č. 2/2010 ve znění obecně závazné
vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Roční poplatek je stanoven na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti.
Poplatek je kalkulován jako součet předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z
popelnice + předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z tzv. „společných
zařízení“ – velkoobjemové kontejnery apod. Náklady na zajištění likvidace odpadů za
společná zařízení činí 1.042 Kč. Obec promítá do poplatku částku 715 Kč, tj. svoz dotuje.
Roční poplatek činí (trvale obývané nemovitosti + nemovitosti s popelnicí):
Objem sběrné
Frekvence svozů
Poplatek
nádoby
(Kč/rok/nemovitost)
110 l/120 l
1x týdně
2620,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 2320,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
1830,240 l
1x týdně
3820,Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x 3360,za 14 dnů v letním období)
1x za 14 dnů
2720,Kontejner
1x týdně
2320,1100 l
Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných
kontejnerů 1100 l činí:
900,- Kč

OBEC VŠESTARY

Bioodpad
Určeno pouze pro poplatníky, kteří si u obce objednali či objednají individuální (samostatnou)
nádobu určenou pro odkládání bio odpadu (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu).
Objem sběrné
nádoby
240 l

Frekvence svozů
1x týdně (březen – listopad, dle
harmonogramu, min. 36 svozů)

Poplatek (Kč/rok/nemovitost)
900,-

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020.

Mgr. Jaromír Jech
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Datum účinnosti dne:

Ing. Arch. Miroslav Hofman
místostarosta

13. 12. 2019
30. 12. 2019
1.1.2020
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KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠESTARY Č.
2/2010, KTEROU SE STANOVÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA
ÚZEMÍ OBCE VŠESTARY, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
VŠESTARY Č. 2/2011
Zastupitelstvo obce Všestary se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením číslo
Z14/2018-22/8 usneslo vydat na základě § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 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“), kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Všestary č. 2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad na území obce Všestary, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Všestary č. 2/2011.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 se mění takto:
1. Příloha č. 2 nově zní:
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