OBEC VŠESTARY
Svoz komunálního odpadu od roku 2022.
Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. ukládá obcím nejpozději od 1.1.2022 zavedení systému
odpadového hospodářství. Tímto zákonem není dále umožněno, aby na likvidaci komunálního odpadu
byly uzavírány smlouvy přímo mezi občanem a svozovou firmou, jak jsme na to u nás byli léta zvyklí.
Nově tak musí být placení poplatků za odvoz popelnic stanoveno obecně závaznou vyhláškou o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu.
Zastupitelstvo rozhodlo o stanovení poplatku „podle kapacity soustřeďovacích prostředků“ – tedy
srozumitelně: podle objemu popelnic a četnosti jejich svozů. Zůstane i nadále zachován princip
měsíčního či čtrnáctidenního svozu a popelnice budou označeny nálepkou označující interval vyvážení
stejně jako dosud.

• Výše poplatku za svoz popelnic.
Protože poplatek je v souladu se zákonem o odpadech stanoven podle objemu a četnosti svozu popelnic,
odpovídá tomu i poměr mezi 14denním (25 svozů/rok) a 4týdenním svozem (13 svozů/rok). Proto
dochází i k jistému narovnání mezi oběma lhůtami svozů. V zásadě tak platí, že kdo vyváží odpad 2x
častěji, zaplatí také 2x více. Za svoz popelnic je tak pro rok 2022 stanovena úhrada:
Typ nádob Četnost
(l)
svozů

Počet svozů

Poplatek za nádobu
a rok

120

1x14 dní

25

2 400 Kč

120

1x28 dní

13

1 248 Kč

240

1x14 dní

25

4 800 Kč

240

1x28 dní

13

2 496 Kč

• Poplatek za svoz popelnic se hradí obci
Podle zákona o odpadech musí občané nově hradit poplatek za svoz odpadu obci. Ta má povinnost
zajistit likvidaci odpadu u svozové firmy. K úhradě poplatku nebudou uzavírány mezi obcí a občany žádné
smlouvy, občané se na základě obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu musí sami k poplatkové povinnosti přihlásit.
Úhrada poplatku musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou provedena nejpozději do 31.3.2022
a to buď hotově na pokladně obecního úřadu, nebo převodem na účet obce. V opačném případě nebude
taková popelnice vyvezena.
Bezhotovostní úhrada
➢ číslo účtu pro úhradu poplatku:
1080773349/0800
➢ do zprávy pro příjemce uveďte pro identifikaci: Jméno a příjmení, místní část a číslo popisné.

• Přihlášení k poplatku za svoz odpadu podle velikosti popelnice a četnosti svozů
K tomu slouží formulář „Přihlášení / změna / odhlášení k místnímu poplatku, ve kterém občané vyplní
svoje kontaktní údaje, místo kde je popelnice umístěna (obec a čp.) a zvolí velikost popelnice a četnost
jejího svozu. Vyplněný formulář (elektronicky je k dispozici na webových stránkách obce „OBEC“ pod
tlačítkem „ODPADY – popelnice“ na odkazu zde) odevzdají na Obecní úřad ve Všestarech, nebo jej
zašlou elektronicky a to do 15.ledna 2022.

• Výpočet poplatku za svoz odpadu
vychází ze známých údajů o množství odpadu a nákladech na svážení a likvidaci odpadu v roce 2021:
✓ očekávané množství za celý rok 2021 …………… cca 230 t SKO/rok
✓ objem vyvezených nádob za rok 2021 ………………..1 256 m3
Cena za svoz (odvoz odpadu z popelnic na skládku) a uložení odpadu (poplatek za uložení na skládce a
poplatek státu ve výši 500 Kč / t odpadu) je v celkové výši 991 tisíc Kč.
Protože poplatek je stanoven podle objemu popelnic, vychází cena ve výši necelých 0,80 Kč za 1 l odpadu.
Při této výši by obec na svoz odpadu nedoplácela a náklady na likvidaci odpadu budou poplatkem kryty.
Zákon přitom stanovuje maximální možný poplatek ve výši 1 Kč/litr. Zastupitelstvo ve svém usnesení
schválilo poplatek ve výši odpovídající krytí nákladů tj. 0,80 Kč/l.

