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Informace k výši poplatku za komunální odpad v roce 2021
Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 17. 12. 2020 projednávalo mimo jiné
náklady odpadového hospodářství a výši poplatku za komunální odpad dle zák. č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně dalších zákonů, v platném znění, tak jak je stanoven obecně závaznou
vyhláškou obce. Jedná se o cenu, kterou občané hradí za svoz popelnic.
Zvýšení poplatku činí 160,-- Kč/rok oproti stávající částce a je způsobeno vnějšími ekonomickými
vlivy - oznámením o zvýšení cen společností ESKO- T s.r.o., Třebíč. Od 1. 1. 2021 se zvyšuje cena
za manipulaci s odpadovou nádobou a především dochází k razantnímu zvýšení poplatku za uložení
jedné tuny směsného komunálního odpadu na skládku a to z 500,-- Kč na 800,-- Kč,
přičemž i v následujících letech se má tento poplatek zvyšovat.
Celkově se tak v roce 2021 zvýší náklady za svoz směsných komunálních odpadů (popelnic) v obci o
částku cca 22.833,-- Kč při stejném počtu svozů a předpokládaném stejném množství odpadu, které
činí v naší obci cca 60 tun.
Pro rok 2021 je cena stanovena obecně závaznou vyhláškou obce Petrovice č. 1/2020 takto:
za jednu popelnici o objemu 110-120 l při čtrnáctidenním svozu:
1.280,-- Kč/rok.
za jednu popelnici o objemu 240 l při čtrnáctidenním svozu:
2.560,-- Kč/rok.
Úhrada poplatku občany bude nadále hrazena platbami SIPO vybíranými čtvrtletně (vždy v druhém
kalendářním měsíci daného čtvrtletí roku) popř. jiným způsobem dohodnutým s poplatníkem
poplatku (hotově, bezhotovostním převodem).
Obec Petrovice dále informuje občany, že je možné, aby pro dvě domácnosti v různých
nemovitostech v obci byla společná jedna popelnice. Při správném vytřídění komunálního odpadu
vznikajícího v domácnosti do kontejnerů na tříděný odpad umístěných na sběrných místech v obci,
zůstává velmi málo směsného odpadu, který je nutné ukládat do popelnic a to zejména mimo topnou
sezónu nebo u nemovitostí, které jsou vytápěny plynem.
V případě společného užívání popelnice, se pak sníží náklady, které domácnost vydá za jejich svoz.
Výše poplatku k úhradě pak bude účtována ve výši dle vzájemné dohody společných uživatelů
popelnice. Tříděním odpadů a vzájemnou dohodou (např. mezi sousedy) lze snížit náklady svého
odpadového hospodářství v domácnosti.
Upozorňujeme však občany, že budeme soustavně kontrolovat, nejsou-li tyto společné popelnice
přeplňovány, přidávány k nim igelitové pytle s odpadem, a u těch, u kterých toto zjistíme, společné
využívání zrušíme.
Více informací poskytne Obecní úřad Petrovice.
Obec Petrovice podporuje třídění odpadů a řádné nakládání s nimi, proto bude nadále hradit
veškeré náklady spojené s jejich tříděným sběrem, tzn. ukládání odpadů do kontejnerů na
tříděný odpad a na náklady ze sběrných dvorů s výjimkou ukládání stavebních odpadů.
V příloze je zveřejněna bilance neinvestičních nákladů odpadového hospodářství obce za rok 2020
ze dne 25. 11. 2020, z které vyplývá, že obec ze svého rozpočtu financovala běžný provoz
odpadového hospodářství ve výši cca 129.500,-- Kč. V této částce nejsou kalkulovány žádné náklady
na vedení administrativy odpadového hospodářství, výsyp odpadkových košů a úklidu odpadků na
území obce, tedy činnosti zajišťující zaměstnanci obce.
V Petrovicích dne 23. 12. 2020

Mgr. Petr Padrnos, starosta

