Informace k poplatku za sběr a likvidaci komunálního odpadu
Přinášíme Vám komplexní informaci ke změně ve vybírání poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu. Informace se nevztahuje na svoz a likvidaci velkoobjemového odpadu,
nebezpečného odpadu a bio odpadu. Tyto tři komodity bude obec zatím i nadále financovat nemalou
částkou ze svého rozpočtu.
Jak již víte z Obecních novin, dne 11. prosince 2017 byla schválena novelizace obecně závazné
vyhlášky č. 4/2017 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů“. Tato vyhláška nahradila původní vyhlášku z roku 2015. Zároveň
byla schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 „O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. U obou
vyhlášek nastala účinnost k 1. lednu 2018. Poplatky se tedy od roku 2018 včetně budou vybírat dle
těchto vyhlášek. Níže je uveden pouze výčet podstatných informací z uvedených vyhlášek a v žádném
případě tyto vyhlášky nenahrazuje.
Zásadní novinkou, kterou přináší OZV 5/2017, je to, že poplatek již není vybírán na číslo
popisné, ale za trvale bydlícího občana. V případě rekreačních objektů je poplatek stanoven ve výši
jednoho trvale bydlícího občana. Do tohoto systému nejsou ze zákona zahrnuty právnické osoby a
podnikající fyzické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v katastru obce. Ty jsou povinny si zajistit
svoz a likvidaci u oprávněné osoby.
Počet popelnic u jednotlivých čísel popisných je dlouhodobě dán a vysledován. Z toho důvodu
nebude počet popelnic zásadně navyšován. To se týká zejména domů s velkým počtem nájemníků, kde
již dnes jsou velkoobjemové popelnice. Zde se systém velmi přiblíží systému, který používá např. město
Turnov. Může pochopitelně nastat situace, kdy se občan v rámci obce například přestěhuje
z dosavadního trvalého bydliště do své nově postavené nemovitosti. Pak již nový poplatek neplatí a na
novou popelnici bude vydána nová známka.
Mění se i situace v případě pytlů. Ty jsou nyní nadále poskytovány již bezplatně, nicméně
v maximálním počtu 5 ks na číslo popisné a rok.
A nyní k tomu podstatnému. Poplatek je stanoven ve výši 500 Kč na fyzickou osobu, která má
v obci trvalý pobyt. Ti z Vás, kteří se zajímají, jak se k této částce došlo, najdou výpočet v OZV 5/2017
uveřejněné na webu obce. Vyhláška stanoví určité úlevy ze sazby poplatku, a to ve výši 50 %. Detaily
viz níže.
Poplatky je třeba uhradit nejdéle do 31. března běžného roku. Vznikne-li poplatková povinnost
po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Poplatek může uhradit i jedna osoba za skupinu osob. Zde ale tato osoba musí jmenovitě uvést, za
koho poplatek hradí, aby zaplacení bylo správně přiřazeno ke konkrétní osobě. Jako podstatná změna
se jeví i to, že svoz bude prováděn zatím pravidelně 1x týdně pro všechny. Končí tedy týdenní,
čtrnáctidenní, zimní a podobné tarify.
Z praktických poznatků z diskusí s Vámi vyplývá, že tento způsob vybírání poplatků je většinou
vítán. Pochopitelně jsou i záporné ohlasy, ale to již jde s každou změnou, která doprovází dlouholeté
zvyklosti.
Poplatky se zásadně vybírají na obecním úřadu v úředních hodinách, kdy jsou plátci okamžitě
zaregistrováni v ekonomickém systému obce a bude jim vydáno potvrzení o zaplacení poplatku. Tímto
je zajištěna velmi dobrá dohledatelnost neplatičů, kteří budou muset prokázat, v souladu se zákonem,
jak naložili s odpady. Dojde-li ke změně údajů o poplatníkovi, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
obecnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Podklad pro výpočet poplatku:
Občan Trvale bydlící
Poplatek
500,- Kč
Rekreační objekt
Právnická a fyzická osoba

Nad 70 let včetně
250,- Kč

Do 6 let včetně
Pytel
250,- Kč
Zdarma max. 5 ks/č.p./rok
500,- Kč
Řeší samostatně s oprávněnou osobou

Příklad výpočtu pro osoby žijící v jednom čísle popisném :
2x dospělí …. 2x500=1000
1x dítě 5 r. …. 1x250= 250
1x dítě 8 r. …. 1x500= 500
1x senior .… 1x250= 250
Celkem za 5 osob
2000,- Kč

Nově zaváděný způsob výběru poplatků odstraňuje sociální nespravedlnost. Ta se projevovala
zejména u starších a samostatně bydlících občanů, kde podíl na osobu byl až o 100 % vyšší, než např.
u čtyřčlenné rodiny.
Tento způsob i více podporuje třídění odpadů. Praxe v obci ukazuje, že při důsledném třídění
pětičlenná rodina naplní popelnici cca 1x za měsíc. Každopádně čím více odpadů občané vyprodukují,
tím větší budou náklady na jejich shromažďování, svoz a likvidaci, a tím více budou stoupat i poplatky.
Dle zákona je totiž nutné vydat na každý kalendářní rok novou obecně závaznou vyhlášku, která stanoví
novou výši poplatku na základě aktuálních nákladů v roce předchozím.
Navíc je třeba se postupně přiblížit situaci, která nastane po přijetí nového zákona o odpadech.
Současné propočty ukazují na to, že poplatek na osobu vzroste pravděpodobně až o 300%. A na to se
musíme postupně připravit.
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