
 

 

 

Informace k poplatku za odpad od 1.1.2023 

Vážení spoluobčané,  

jak jsme opakovaně avizovali, dojde v naší obci k významné změně způsobu výpočtu poplatku                   

za odpad. Zastupitelstvo obce již příslušnou obecně závaznou vyhlášku schválilo. Nový způsob výpočtu 

poplatku se zavádí od 1.1.2023. Touto cestou bychom Vás rádi seznámili s novým systémem stanovení 

poplatku. 

Důvody pro zavedení nového poplatku 

Při aktuálním nastavení poplatku (500 Kč na občana; popř. objekt, ve kterém není nikdo trvale 

přihlášen) obec doplácela za odvoz odpadu téměř 80 000 Kč ze svého rozpočtu ročně. Pokud bychom 

zachovali stávající způsob stanovení poplatku, muselo by dojít k jeho dramatickému zdražení. Toto 

zdražení by bylo plošné, bez ohledu na to, že někteří občané odpad třídí. Nový způsob stanovení 

odpadku přímo finančně zvýhodní ty, kteří odpad třídí a zároveň dojde ke snížení záporné bilance 

odpadového hospodářství v rozpočtu obce. 

Principy stanovení nového poplatku  

• poplatek je stanoven na 0,65 Kč za 1 litr kapacity odvozové nádoby 

• každý vlastník nemovitosti s číslem popisným či evidenčním stanoví velikost nádoby                       

a frekvenci vývozu pro svou nemovitost 

• velikost odpadové nádoby a frekvenci jejího vývozu si vlastník nastaví s ohledem na počet 

obyvatel zdržujících se v nemovitosti a např. v závislosti na tom, jak moc se v nemovitosti třídí 

odpad 

• minimální velikost odvozové nádoby a frekvence je 60 l/měsíc 

• odvozovou nádobou je plastová či plechová popelnice; pro nemovitosti používané pouze 

k rekreaci je odvozovou nádobou plastový pytel 

• za odvod poplatku bude vůči úřadu odpovědný vlastník nemovitosti, nikoliv v nemovitosti 

přihlášení občané 

• v případě spoluvlastnictví nemovitosti může poplatek odvést kterýkoliv z vlastníků (princip 

plnění povinností společně a nerozdílně) 

• v případě vzniku společenství vlastníků jednotek je za odvod poplatku odpovědné právě 

společenství 

• splatnost celého ročního poplatku je do 31.5. daného roku, v případě následné změny 

v parametrech rozhodných pro stanovení poplatku v daném roce dojde k dodatečné úhradě či 

vrácení části poplatku 

Výše poplatku pro rok 2023 

Sazba poplatku činí 0,65 Kč/l vývozové nádoby. Výši poplatku pak lze nejsnadněji demonstrovat              

na příkladu: Vlastník nemovitosti si zvolí 80 l popelnici, kombinovaný vývoz (tj. 39 vývozů ročně). 

Poplatek pak bude činit 2 028 Kč (tj. 0,65 x 80 x 39). Pokud by si vlastník nemovitosti zvolil stejnou 

kapacitu, ale 14 denní frekvenci vývozu (tj. 26 vývozů ročně), pak by poplatek činil 1 352 Kč. Kompletní 

přehled výší poplatků pro jednotlivé nádoby a frekvence uvádíme v tabulce: 

 



 

 

Ceník svozu nádob na směsný komunální odpad dle 

OZV č. 1/2022 

sazba za 1 litr 

0,65 Kč 

Objem sběrné 

nádoby (v litrech) 

Frekvence svozů 

1x týdně (52 

svozů) 

1x za 14 dnů 

(26 svozů) 

kombinovaný (39 

svozů) 

1x za měsíc 

(12 svozů) 

60 2028,00 Kč 1014,00 Kč 1521,00 Kč 468,00 Kč 

80 2704,00 Kč 1352,00 Kč 2028,00 Kč 624,00 Kč 

120 4056,00 Kč 2028,00 Kč 3042,00 Kč 936,00 Kč 

240 8112,00 Kč 4056,00 Kč 6082,00 Kč 1872,00 Kč 

660 22308,00 Kč 11154,00 Kč 16731,00 Kč 5148,00 Kč 

1100 37180,00 Kč 18590,00 Kč 27885,00 Kč 8580,00 Kč 

Plastové pytle (60 l, 

120 l) Dle počtu odebraných pytlů a jejich kapacity v ohlášení. 

 

Nastavení velikosti odvozové nádoby a frekvence vývozu 

Vzhledem k tomu, že se novou vyhláškou zcela mění koncepce stanovení poplatku, budou mít všichni 

vlastníci nemovitých věcí (a společenství vlastníků jednotek) prostor na to, aby na obecní úřad nahlásili 

kapacitu soustřeďovací nádoby a frekvenci vývozu od 1.1.2023. Pokud tak vlastník neučiní, zůstane        

u jeho objektu stávající nádoba se stávající frekvencí vývozu, ale již s novým poplatkem dle výše 

uvedené tabulky. 

Žádáme tedy všechny vlastníky, aby v období od 14.11.2022 do 5.12.2022 nahlásili na obecní úřad 

požadovanou velikost soustřeďovací nádoby a frekvenci jejího vývozu k dané nemovitosti s číslem 

popisným popř. s číslem evidenčním. Ohlášení bude provedeno prostřednictvím formuláře, který 

bude pro tyto účely k dispozici. 

Informativní jednání k novému poplatku pro všechny občany 

Téma poplatků za odpad bude široce diskutováno na příštím zasedání zastupitelstva obce dne 

16.11.2022 od 19:00. Všichni občané ale i chalupáři, kteří se chtějí o systému blíže informovat, jsou    

na jednání zváni. 

Závěr 

Věříme, že bude nový způsob stanovení poplatku za odpad funkční a že se s tímto systémem brzy        

bez problémů sžijeme. Zároveň věříme v disciplínu a v environmentální vyspělost našich občanů, a to 

v tom smyslu, že budeme odpady třídit a nebudeme je odkládat na místa, kam odpady nepatří. 

Děkujeme všem za podporu zlepšení prostředí v naší obci. 

Jan Mašek, starosta obce 

Jiří Kořínek, místostarosta obce 


