
INFORMACE O ZMĚNĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  

od 1. 1.2023  a výzva ke splnění ohlašovací povinnosti 
 

Vážení spoluobčané, 

zastupitelstvo obce se dlouhodobě zabývá problematikou výše poplatků za odpad, náklady za jeho likvidaci 

a nastavením celého systému likvidace odpadů. Systém likvidace odpadů na území naší obce byl 

optimalizován tak, aby měli občané možnost zlikvidovat odpad, který v domácnostech vzniká. Doposud 

platili občané a vlastníci neobydlených nemovitostí paušální poplatek za likvidaci odpadu. Tento poplatek 

nerozlišoval, zda občan třídí či netřídí, všichni platili stejně. Zastupitelstvo obce 30.listopadu 2022 

schválilo změnu místního poplatku za odpad, který ruší paušální platbu. 
 

Od 1.1.2023 bude zaveden místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z každé 

nemovité věci, základem poplatku bude kapacita popelnic a četnost jejich svozu. 
 

od 1. 1.2023: 

 typ vyvážené nádoby  -      60 l, 120 l, 240 l   

 četnost svozu nádob  -  čtrnáctidenní ( vyjde 26x za rok ) - jako doposud po 2 týdnech 

                                        -  tzv. měsíční    ( vyjde 13x za rok ) – svoz po 4 týdnech, je 52 týdnů/rok 

                                         - kombinovaný ( listopad-duben 14denní svozy, květen-říjen po 4 týdnech, 

                                                                          vyjde 21x za rok ) 
Pozn.:  výše jednotlivých poplatků je uvedena na druhé straně tohoto dopisu. 

 

ZAČÁTKEM LEDNA 2023 OBDRŽÍTE VŠICHNI NA OÚ NOVÉ ZNÁMKY NA POPELNICE      

na základě vaší objednávky svozu nádob (vyplněný dotazník předaný OÚ).  

Známku dostanete, i když nebudete mít zaplacený poplatek za nádobu. 
 

K převzetí známky budete vyzváni. 
 

POPLATEK ZA OBJEDNANÝ SVOZ NÁDOBY UHRADÍTE do 31. 3.2023  

jak jste zvyklí – převodem na účet nebo v hotovosti do pokladny OÚ. Předpis poplatků obdržíte v lednu. 
 

Od ledna 2023 bude možné nově vyvážet nádoby s kapacitou 60l. Nádobu si pořídí občan sám. Pokud si 

občan objedná svoz 60l nádoby, musí ji v průběhu prosince nebo zač. ledna koupit a od prvního lednového 

svozu (13.1.2023) ji musí mít. Pokud občan nádobu včas nezajistí, pak svozová firma v lednu jinou jeho 

nádobu nevyveze (120l, 240l), protože občan bude mít známku platnou pro nádobu 60l (dle objednávky). 

Z důvodu omezení výroby a dovolených v průběhu vánočních svátků a na konci roku doporučujeme 

počkat se změnou kapacity nádoby 60 l např. do února a potom požádat o příp. změnu kapacity nádoby. 
 

Každá vyvážená nádoba bude označena OD LEDNA speciální známkou, na které bude vyznačeno: 

- čárový kód, čp. nemovitosti, kapacita nádoby 

- ID číslo vlastníka nemovitosti pro potřeby identifikace nádoby (přidělí OÚ)  

- nádoby u bytovek budou mít na známce uvedeno u čp. také číslo bytu (číslo přidělí OÚ)   
 

Občan musí zvážit, jakou kapacitu nádoby potřebuje. Svozová firma již nesveze pytle s odpadem přistavené 

u popelnic, jak bylo zvykem doposud. Sběrný dvůr v Hořicích nepřevezme od našich občanů komunální 

odpad. Pokud se tak stane, tento komunální odpad zaplatí občan obecnímu úřadu v plné výši. 

Nová známka na popelnici bude mít trvalou platnost (nebude označena letopočtem jako doposud). 

Známka se bude měnit pouze v případě, že občan požádá o změnu kapacity nádoby, režimu svozu nádoby 

nebo při výměně poškozené nádoby či známky. 

Změnu kapacity nádoby a režimu svozu nádob bude možné provést 1x/rok a to na základě písemné žádosti 

(objednávky) občana podané nejpozději do 30.11. Požadovaná změna svozu naběhne cca až po 30 dnech, 

protože svozová firma musí zajistit novou známku na popelnici a zanést změnu do systému svozu. 
 

OD LEDNA 2023 VYVÁŽÍME POUZE NÁDOBY S NOVOU ZNÁMKOU. 

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE ODSTRANILI Z VAŠICH NÁDOB STARÉ ZNÁMKY. 
PRVNÍ LEDNOVÝ TERMÍN SVOZU POPELNIC BUDE 13.1.2023. 

 

Vážení spoluobčané, abychom všichni zvládli přechod na nový systém poplatku, žádáme vás o vaši 

součinnost a splnění ohlašovací povinnosti. Součástí dopisu je DOTAZNÍK, který vyplněný doručte  

obecnímu úřadu – osobně, poštou, do schránky ve dveřích KD, naskenovaný e-mailem na adresu 

oudobravoda@gmail.com. do 14.12.2022.                              Děkujeme za spolupráci. 

mailto:oudobravoda@gmail.com


  

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci od 1. 1.2023 
 

Zásadní změnou, která nastává, je skutečnost, že poplatník nebude platit paušální poplatek za 

počet trvale přihlášených osob v nemovitosti nebo jeden poplatek za neobydlený dům, ale 

bude platit za počet a velikost nádob a četnost jejich svozů, které pro nemovitost objednal.  
 

Poplatníkem je: 

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště (vlastník, nájemník, který zde žije), nebo 

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba (tzv. rekreační objekt, kde 

nikdo nežije). 
 

Předmětem poplatku je podle § 10j zákona o místních poplatcích odkládání směsného komunálního odpadu 

z jednotlivé nemovité věci, tj. z bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou na 

území obce.              

Majitel neobydleného domu užívaného k rekreaci je povinen ke své nemovitosti zajistit nádobu na odpad 

se zvolenou kapacitou a obdrží od OÚ známku na popelnici. Pytle na odpad již nedostane (jak bylo 

zvykem doposud). 

Jakékoliv slevy nebo prominutí poplatku nejsou možné. 

 

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku nebo ve splátkách po domluvě na OÚ. 

K 30.11. daného roku dojde k vyúčtování poplatku a případnému dorovnání výše poplatku, pokud došlo 

v průběhu roku ke změně kapacity nádoby nebo režimu svozu.  

 

Poplatky na rok 2023 dle četnosti svozu a kapacity nádoby  
  

obsah nádoby   režim svozu             četnost/rok poplatek na rok                   
60 l           14denní   26x       1 092 Kč   

                  kombinovaný   21x            882 Kč    

                 měsíční   13x            546 Kč     

120 l         14denní   26x        2 184 Kč 

                  kombinovaný   21x        1 764 Kč 

                  měsíční  13x        1 092 Kč   

240 l        14denní   26x         4 368 Kč 

                  kombinovaný   21x         3 528 Kč 

                  měsíční   13x         2 184 Kč 
 

minimální sazba poplatku za nemovitost :   60l/měsíc x 0,70 Kč (sazba za 1 litr)  x 13 svozů = 546 Kč/rok 

 

Pozn.: 

kombinovaný svoz:  listopad-duben 14denní svozy, květen-říjen měsíční svozy, vyjde 21x za rok   

měsíční svozy:     je 12 měsíců v roce, ale vyjde celkem 13x svoz za rok po 4 týdnech (52 týdnů)                                                                 

Pokud bude nádoba s režimem měsíčního svozu přistavena ve špatném týdnu, nebude svezena. 

Známky na nádobách budou odlišeny barevně. 

Za kontrolu režimu vývozu nádob odpovídá svozová firma. 

 

Při změně kapacity nádoby nebo režimu svozu v průběhu roku dojde k přepočítání poplatku. 

 

Doporučujeme občanům zvolit dostatečný objem nádoby pro odkládání komunálního odpadu. V případě, že 

nebude objednána dostatečná kapacita nádoby a odpad bude odkládán mimo nádoby pro tento účel určené, 

případně bude-li docházet ke znečišťování veřejného prostranství odpadky apod., bude v první řadě 

prověřeno, zda jsou kapacity nádob ve vztahu k počtu žijících osob v nemovitosti dostačující.  

  
Objem komunálního odpadu v popelnicích lze snížit důsledným tříděním. Obecní systém nakládání s odpady 

je nastaven natolik dostatečně, aby mohli občané vytřídit veškerý domovní odpad. V obci jsou rozmístěné 

nádoby na papír, plast, sklo, tetra-pack, kovy, elektro, textil a jedlé oleje a tuky. Domácnosti mají domovní 

kompostéry. Občané mohou využít Sběrný dvůr v Hořicích (ne však pro odvoz komunálního odpadu). Popel 

z neošetřeného dřeva lze použít do kompostu nebo na záhony. 
 


