
Vážení spoluobčané,  

 
nový zákon o odpadech počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu 

z dnešních 800,-Kč za tunu až na 1850,-Kč za tunu v roce 2029. Současně se zvyšováním poplatků za 

ukládání využitelného odpadu bude narůstat i povinný podíl vyseparovaného odpadu z celkového množství 
odpadu produkovaného obcí v daném roce.  

Obce jsou povinny zajistit, aby oddělené soustřeďované složky komunálního odpadu (tříděný odpad) tvořily 

v letech 2025-2029 alespoň 60%, v letech 2030-2034 alespoň 65% a od roku 2035 alespoň 70% z celkového 

množství komunálního odpadu, kterého bude obec v daném roce původcem. Pokud tyto limity budeme 
překračovat budou obci účtovány poplatky, které bude obec muset promítat do poplatků za svoz odpadů 

občanům. Proto je i nadále nutné třídit odpad a snižovat produkci komunálního odpadu. 

 
V souladu s novým zákonem o odpadech přechází na obce od 1.1.2022 povinnost vybírat poplatky za 

komunální odpady dle nové legislativy. 

Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 

Touto vyhláškou tak nastavilo nový způsob placení za likvidaci odpadů v obci. Dosavadní systém kupování 

známek na vývoz popelnic je tak nahrazen místním poplatkem, který ovšem není jen úhradou za odvoz 
popelnic, ale je i příspěvkem na celý systém odstraňování a likvidace odpadů. 

Platby za tříděný odpad je vzhledem k nárůstu cen nutný částečně zohlednit v poplatku za svoz odpadů 

občanům. V předcházejících letech poplatky platila obec. Částku za tříděné odpady, které získává obec zpět 
od firmy Ekokom tvoří pouze jednu čtvrtinu nákladů spojených s likvidací tříděných odpadů. 

Stejně jako v předchozích letech bude i v příštím roce obec část poplatků za likvidaci odpadů dotovat. 

 

Poplatníkem poplatku je: fyzická osoba přihlášená v obci, vlastník nemovité věci zahrnující byt, RD nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území 

obce. 
 
Výše poplatku na rok 2022 je stanovena na částku 1100,-Kč na poplatníka za rok. 

Vzhledem k inflaci se zastupitelstvo rozhodlo od poplatku osvobodit děti do 18ti let věku včetně. 

 

Poplatek zasílejte až v roce 2022!!!! Poplatek je splatný do 30. 6. 2022. 

 

Úhrady provádějte od ledna 2022 na účet číslo 13223211/0100, do variabilního symbolu uvádějte popisné 

číslo, popřípadě evidenční číslo rekreačního objektu. 
 

Znění celé vyhlášky si prosím přečtěte na vývěsce OÚ nebo na webových stránkách obce. 

 
 V rámci zlepšení a ulehčení třídění odpadů obec zajistí a v nejbližších dnech přiveze ke každému domu 

jednu popelnici na třídění plastů (žlutá popelnice). 

 

Svoz komunálního odpadu bude probíhat 1x za týden, svoz plastů od Vašich domů bude probíhat 1 x za 14 
dní. 

 

Žádná známka na popelnice již nebude !!!! 

 

Zvýšení ceny stočného od roku 2022 
 

Za účelem splnění podmínek poskytnuté dotace a vzhledem k inflaci se zvyšuje od roku 2022 poplatek za 

stočné na částku 129,-Kč za osobu a měsíc. Žádáme Vás o úpravu bankovního příkazu tak, aby platby za 

první kvartál 2022 splatné do 20.4.2022 byly již ve správné výši!!! Zároveň Vás tímto žádáme o kontrolu 

zaplaceného stočného za kvartály předchozí. OÚ bude rozesílat upomínky za nezaplacené stočné. Kdo nemá 
nebo neví jakou částku má doplatit, obraťte se v úředních hodinách na Bálkovou Alenu, účetní obce. 

                                                                                                                 

 Rampová Renata,starostka 

 


