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1. Náklady spojené s odstraňováním komunálního odpadu
V roce 2018 budou náklady obce cca :
• 234 000 Kč za uložení a odvoz komunálního odpadu a velkoobjemového komunálního odpadu
•
69 000 Kč za odvoz tříděného odpadu.
Celková výše vybraných příjmů a poplatků dosáhne cca :
• 163 000 Kč od poplatníků
•
50 000 Kč za zpětný odběr tříděného odpadu vč. bonusů.
Výše poplatku na rok 2019 byla stanovena na základě dohody členů zastupitelstva.

2. Příspěvky poskytované obcí
O příspěvcích bylo starostou obce rozhodnuto následovně:
Výše
příspěvku na
nádobu

1.podmínka

2.podmínka

3.podmínka

všechny osoby žijící v dané domácnosti
splňují alespoň jednu z podmínek:
v daném č.p. se
věk k 1.1. příslušného roku přesáhl 69
30% z ceny
neprovádí
osoby žijící v dané
nádoby (dle
let
podnikatelská
domácnosti nejsou
činnost, nemovitost
vyhlášky)
nebo
podnikateli
osobě byla přiznání invalidita
není pronajímána
III.stupně
Příspěvek je poskytnut pouze za předpokladu splnění všech tří podmínek uvedených v tabulce.
O příspěvek musí žadatel sám požádat a doložit splnění všech podmínek.
U č.p., které využívá popelnice lze dotaci uplatnit pouze na jednu nádobu.
U č.p., které využívá plastové pytle lze dotaci uplatnit pouze na
6 pl. pytlů na poplatníka.

3. Základní informace vyplývající ze zákona 185/2001 Sb. O odpadech
Pojmy:
a) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a
přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona 185/2001 Sb.
b) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být
využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je
v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a se zvláštními právními předpisy.
c) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy
tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a
předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v
souladu se zákonem 185/2001 Sb. a zvláštními právními předpisy.
d) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a
o hospodaření energií.
e) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou
provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
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Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.

g) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce
poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
h) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci,
která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
Pravomoci obec
a) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
b) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající
na jejím území.
c) Orgán obce v přenesené působnosti:
kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné
smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v
souladu se zákonem,
ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení
povinnosti podle § 66 odst. 1 (využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním
odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo nezajištěnost využití nebo odstraňování
odpadů v souladu se zákonem); současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání
nápravy samostatným rozhodnutím,
ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69 (neoprávněné zbavení se
autovraku); současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným
rozhodnutím,
kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití
nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.

Sankce
a) Pokutu do výše 300 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické
osobě, která neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo neposkytne pravdivé nebo
úplné informace související s nakládáním s odpady.
b) Orgán obce v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není
podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem.
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