Obec Petrovice
Informace občanům
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Dne 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost zák. č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve Sbírce zákonů
České republiky byl zveřejněn dne 23. prosince 2020.
Tento zákon obsahuje přechodná ustanovení a na základě těchto přechodných ustanovení bylo i
v roce 2021 využito § 17a odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., byla dne 17. prosince 2021 vydaná vyhláška, kterou se stejně jako
v předchozích letech stanovil poplatek za komunální odpad, který vzniká na území naší obce.
Výše poplatku byla doposud stanovena tzv. na svozovou nádobu (popelnici), kdy pro výši poplatku
byl rozhodující objem odpadové nádoby, přičemž uvedený zákonný předpis a tedy i obec vycházela
se skutečnosti, že v každé nemovitosti, která je užívána, vzniká komunální odpad, jehož množství
není v přímé úměře na počtu osob, které jsou v ní přihlášeny k trvalému pobytu, ale i na dalších
okolnostech, kterými jsou např. způsob stravování, skutečná doba využívání nemovitosti k pobytu,
přičemž osoby v zaměstnání nebo škole část odpadu odkládají v těchto zařízeních, způsob vytápění
nemovitosti, třídění odpadu apod.
Tyto skutečnosti byly dlouhodobě sledovány a potvrzovaly je i zkušenosti z popelnic přistavovaných
u jednotlivých nemovitostech ke svozu, kdy např. 5-členná domácnost měla téměř prázdnou
popelnici a 2-členná domácnost měla popelnici „s čepicí“. Současně obec umožňovala využívání
jedné popelnice více domácnostmi tzv. její sdílení, takže při třídění odpadů bylo možné ušetřit
finanční prostředky za její svoz.
Po novele zákona o odpadech již stávající způsob platby svozu komunálního odpadu není možný.
Poplatky za komunální odpad nyní upravuje pouze zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě možností a povinností uložených obcím je od 1. 1. 2022 platba za svoz směsného
komunálního odpadu, za jeho uložení na skládku a další související výdaje, které obec hradí
firmě zajišťující svoz a řádné nakládání se směsným komunálním odpadem, stanovena jako
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v souladu
se zákonem č. 565/1990 Sb., stanoví, kdo je jeho poplatníkem, možné osvobození a ukládá
poplatníkům ohlašovací povinnosti k evidenci a stanovení výše poplatku.
Současně obec může ke správě poplatku využívat údaje získané z registrů a evidencí.
Výše poplatku na rok 2022 byla stanovena ve vydané obecně závazné vyhlášce obce č. 2 / 2021,
kterou projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18. 11. 2021.
Poplatek na rok 2022 je stanoven ve výši 460,-- Kč/osoba/rok.

Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Uvedená částka pokrývá pouze náklady na svoz a uložení směsného komunálního odpadu.
Neobsahuje náklady, které jsou spojené se svozem tříděného odpadu, užívání sběrných dvorů a tvoří
další výdaje, které hradí obec ze svých příjmů a které je obec oprávněna do těchto nákladů zahrnout
a rozpočítat mezi poplatníky. Nyní stanovená maximální zákonná výše činí 1.200,-- Kč/osoba/rok.
Systém, kdy by bylo množství odpadu, které odevzdává každá domácnost do své popelnice váženo a
každá domácnost by hradila skutečně vyprodukované množství v současné době není možný, neboť
svozová firma nedisponuje zařízením, které by tuto evidenci k jednotlivým popelnicím umožňovalo a
současně se zástupci sdružení obcí domnívají, že by došlo k většímu vzniku černých skládek a další
nelegální činnosti při nakládání s odpady.
Zastupitelstvo obce se problematikou odpadového hospodářství intenzivně zabývá. Bohužel
současné legislativní předpisy a technické možnosti v tomto případě neumožňují, aby občan, který
odpad řádně třídí a především minimalizuje jeho vznik, neboť nejlacinější odpad je ten, který
vůbec nevznikl, hradil nižší náklady na tuto službu.
Mgr. Petr Padrnos, starosta
V Petrovicích 2. ledna 2022

