OBĚŽNÍK Č. 1/2021
Informace pro občany o změně systému v odpadovém hospodářství v obci
Úhlejov dle nového zákona.
ZMĚNA OD 1.1.2022
PLATBA ZA ODPADY NA OSOBU ČI VLASTNÍKA NEMOVITOSTI
Co to vše znamená pro občany?
Dle nové obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 3/2021 s účinností od 1. ledna 2022:
Každý obyvatel Úhlejova, který je přihlášen v obci k trvalému pobytu je povinen uhradit
poplatek za likvidaci odpadu řádně a včas dle obecně závazné vyhlášky, dále vlastníci
nemovitostí, kteří nejsou trvale hlášeni v obci Úhlejov jsou povinni zaregistrovat se na obecním
úřadě nejpozději do 31.12.2021.
• Základní sazba ročního poplatku činí 750 Kč/ osobu
o sazba ročního poplatku 750 Kč v období roku znamená reálně 62,50 Kč měsíčně/
osobu
o poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. 2022
o od poplatku jsou osvobozeny osoby uvedené v čl. 7, body 1 a 2 OZV
• nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem
Pozn.: Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Celé znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství je vyvěšeno za úřední desce OÚ Úhlejov a na jejích webových
stránkách.
K zavedení nového systému zpoplatnění svozu a likvidace odpadu došlo z důvodu účinnosti
nového zákona o odpadech od 1. ledna 2021 a růstu nákladů na svoz komunálního odpadu, který
v konečném důsledku končí na skládce. Zastupitelstvo obce Úhlejov na svém zasedání dne 8. 12.
2021 rozhodlo o zavedení místního poplatku za svoz a likvidaci odpadu na poplatníka dle nové
obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, a to od 1. 1. 2022. Byť pro přijetí vyhlášky o místním
poplatku hlasovali všichni zastupitelé obce, myslím, že nikdo z nich neměl z této skutečnosti
žádnou radost. Pro přehled je zde uvedena následující tabulka, která dokumentuje od roku 2019
náklady odpadového hospodářství.

Rok
2019
2020
2021
2022
ODHAD

Celkové náklady na
svoz odpadu
230.705,243.608,305.209,-

Poplatky od
občanů
103.889,99.697,99.697,-

EKO-KOM
40.044,45.243,53.000,-

Doplatek z
rozpočtu obce
86.772,98.668,152.512,-

309.626,-

179.250,-

60.000,-

70.376,-

Pokud by obec požadovala sazbu poplatku v plné výši, dle vyčíslených nákladů za obecní systém
odpadového hospodářství, činila by sazba poplatku na 1044 Kč na osobu. Protože nikdo z nás si
nepřeje, aby veškeré náklady byly dány k tíži občanům obce, rozhodlo se zastupitelstvo
pokračovat v určité míře dotování obecního systému odpadového hospodářství. Důležité však je,
aby nedocházelo k navyšování nákladů především na svoz komunálního odpadu, neboť by to
potom znamenalo další navyšování tohoto poplatku.
Přijetím nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v prosinci roku 2020 se situace výrazně,
řekněme až dramaticky mění. Poslanecká sněmovna po řadě let diskusí odborníků i politiků
přijala zákon, který zásadním způsobem „tlačí“ na zvýšení třídění odpadu ze strany občanů a
zavádí negativní finanční sankci, kterou obce a města budou muset přenést na své občany. Byť
třeba ne v plné výši. Cena za uložení jedné tuny odpadu na skládku byla v roce 2020 celkem
1.560 Kč. V této částce je pak obsažen i poplatek ve výši 500 Kč, který bude v následujících
letech stoupat. Stejně tak ale mohou v příštích letech růst i cenové požadavky firem, které
skládky odpadu provozují. Skutečností je, že cena za uložení odpadu na skládku tvoří zhruba
polovinu nákladů na svoz a likvidaci odpadu. Druhou polovinu tvoří náklady spojené se
čtrnáctidenním svozem. Konstrukce zákona je taková, že zavádí váhový limit na každého trvale
hlášeného obyvatele v obci. Pokud se v dané obci či městě „vyprodukuje“ komunálního odpadu
více, pak se od roku 2021 výrazně navyšuje poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku
právě za množství „nadprodukce“ odpadu.
Zákonem je nyní stanoven limit pro rok 2021 na jednoho trvale hlášeného občana ve výši 200
kg/rok. Pokud bude mít obec k dispozici aktuální čísla, bude schopna si jednoduše spočítat, kolik
komunálního odpadu vyprodukuje 1 občan obce. Protože do této doby byl systém naší obce
zastaven na tzv. paušální systém úhrady, rozhodla se naše obec od 1. 1. 2022 zavést systém
vážení produkce komunálního odpadu na území naší obce. V reálu to znamená, že svozový
automobil zaznamená váhu vozu před vjezdem do obce a po ukončení svozu v obci. Obci bude
potom vykazováno reálné číslo svezených tun komunálního odpadu. Pro obec to bude důležitý
údaj, aby měla přehled o skutečné produkci komunálního odpadu a byla schopna v případě
„nadprodukce“ přijmout další opatření.
Nyní poplatek za uložen na skládku činí 500,- Kč za každou jednu tunu komunálního
odpadu. V případě překročení limitu na jednoho občana bude poplatek za uložení na
skládku navýšen na 800,- Kč za tunu. Nutno podotknout, že Zákon o odpadech nastavuje
kritéria i do dalších let, tak, že se postupně snižuje „limit“ akceptovatelného množství
komunálního odpadu na obyvatele a současně se navyšuje sazba poplatku za nadprodukci
odpadu.

Proto je velmi důležité už dnes, aby se co nejdůsledněji odpad třídil a cena nerostla
v dalších letech výrazně výše. Následující tabulka ukazuje konstrukci výpočtu poplatku dle
nového zákona o odpadech:
rok
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

limit na jednoho obyvatele
200 kg/osoba/rok
190 kg/osoba/rok
180 kg/osoba/rok
170 kg/osoba/rok
160 kg/osoba/rok
150 kg/osoba/rok
140 kg/osoba/rok
130 kg/osoba/rok
120 kg/osoba/rok

poplatek do limitu
500,-Kč/t
500,-Kč/t
500,-Kč/t
500,-Kč/t
500,-Kč/t
600,-Kč/t
600,-Kč/t
700,-Kč/t
700,-Kč/t

poplatek nad limit
800,-Kč/t
900,-Kč/t
1000,-Kč/t
1250,-Kč/t
1500,-Kč/t
1600,-Kč/t
1700,-Kč/t
1800,-Kč/t
1850,-Kč/t

Je potřeba, abychom si všichni uvědomili, že snížení množství směsného komunálního
odpadu i četnost svážení máme v rukou my všichni. Nikdo to za nás nezařídí. Nebudeme-li
pečlivě třídit a nepokusíme-li se snížit množství směsného komunálního odpadu, respektive
náklady spojené se svozem a likvidací odpadu, který skončí na skládce, pak nás v obci
Úhlejov nečeká jiná cesta než další postupné zvyšování poplatku za odpad.
Obecní zastupitelé se samozřejmě snaží hledat cestu, jak místním občanům dát ideální možnosti
pro snížení produkce směsného komunálního odpadu. V předchozích letech byla významně
posílená síť kontejnerů na separovaná odpad, aby bylo možné opravdu aktivně třídit. Každoročně
je pořádán 2x ročně svoz nebezpečných odpadů, kdy od 1. 1. 2022 bude plně hrazen ze strany
obce (včetně likvidace odevzdaného odpadu). Nově bude od 1. 1. 2022 pořádán svoz
velkoobjemového odpadu a to minimálně 1 x ročně plně hrazený obcí. Další novou komoditou,
kterou můžete od 1. 1. 2022 vytřídit je textil. V obci byl nainstalován 1 kontejner na třídění
textilu a obuvi u obecního úřadu v Úhlejově.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT
Připravili jsme pro Vás malého průvodce, který by nám měl pomoci při třídění odpadu, abychom
docílili co nejmenšího množství komunálního odpadu a tím zachovali cenu na spodní hranici.

PLAST

SKLO

Plast patří do žlutého kontejneru. Protože
plasty zabírají v kontejneru nejvíce místa, je
důležité nejen jejich vytřídění, ale také
jejich sešlápnutí či zmáčknutí před
vyhozením.

Sklo vhazujeme do zeleného kontejneru.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, stačí ho
vhodit do otvoru na zeleném kontejneru. Sklo
se dá díky svým vlastnostem recyklovat
donekonečna. Pokud se jedná o větší skleněný
odpad, je nutné ho buď rozbít nebo rozdělit
tak, aby se do kontejneru dal umístit. Sklo
ložené volně okolo kontejneru nelze vyvést.

ANO

ANO

Čisté fólie, sáčky, pytle, obaly od pracích,
čistících přípravků, kelímky od jogurtů,
plastové krabičky, PET láhve, menší kusy
obalového polystyrénu, krabice od mléka a
džusů.

Skleněné láhve od nápojů, zavařovací
sklenice, flakony, rozbité tabulové sklo.

NE

NE

Mastné plastové obaly, obaly se zbytky
potravin, obaly od nebezpečných látek,
hadice, zahradní nábytek, zahradní bazény,
nafukovací pomůcky na plavání, gumové
výrobky, použité dětské pleny, plastové
trubky (novodurové), linoleum, PVC

Porcelán (talíře, hrníčky), zrcadla, varné a
laboratorní sklo, drátěné sklo, zářivky,
výbojky, žárovky ani úsporné, televizní
obrazovky, monitory, autoskla.

PAPÍR

KOVY

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech
tříděných odpadů právě papír vyprodukuje
průměrná česká domácnost za rok
hmotnostně nejvíce. Modré kontejnery na
papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho
zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné
suroviny.

Šedé popelnice na kov jsou určeny především
na sběr plechovek a drobnějšího kovového
odpadu. Hlavním místem pro sběr většiny
kovových odpadů stále zůstávají sběrné dvory
a výkupny druhotných surovin, kde za ně
dostanete i peníze.

ANO

ANO

Noviny, časopisy, letáky, knihy, brožury,
katalogy, kancelářský papír, balící papír,
čisté papírové obaly, kartón a papírová
lepenka

Plechovky od nápojů, konzervy od potravin,
hliníková víčka od jogurtů, kovové uzávěry a
víčka, alobal, kovové obaly od drogerie a
kosmetiky

NE

NE

Znečištěný, mastný papír, použité papírové
kapesníky a utěrky, uhlový papír (kopírák),
voskovaný, pečící papír, nápojový kartón,
obaly od vajíček

Obaly od nebezpečných látek, plynové lahve,
kabely a dráty, elektrozařízení

KOMUNÁLNÍ ODPAD

BIOODPAD

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech
tříděných odpadů právě papír vyprodukuje
průměrná česká domácnost za rok
hmotnostně nejvíce. Modré kontejnery na
papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho
zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné
suroviny.

Občané, kteří nemají na svém pozemku
možnost kompostování mají v obci k dispozici
velkoobjemové kontejnery. Je však žádoucí,
aby kontejnery byly používány opravdu jen
lidmi, kteří nemají možnost kompotování u
svých nemovitostí. Zbytečným plněním
kontejneru se zatěžuje rozpočet obce, náklady
rostou a může to znamenat zvyšování
poplatku.

ANO

ANO

Maso, kosti, sáčky z vysavače, smetky,
popel, hygienické potřeby, dětské pleny a
ubrousky, běžné žárovky, použité čistící
utěrky, houby, keramika a porcelán, trus
zvířat, znečištěné plasty a papír, znečištěná
obuv, obal od zubní pasty

Zbytky jídel rostlinného původu, zbytky
ovoce a zeleniny, květiny, kávová sedlina,
čajové sáčky, hrnkové květiny včetně hlíny,
skořápky od vajec, listí, seno, sláma, piliny,
hobliny, kůra

NE

NE

Úsporné žárovky a zářivky, nebezpečné
odpady, barvy, stavební odpad, vyřazená
elektronika. Sklo, čistý papír, čisté plasty,
tráva, listí, kuchyňské zbytky od zeleniny a
ovoce, zahradní odpad (uschlé větve,
květiny)

Pleny, maso a kosti, oleje a tuky, tekuté a
silně mastné potraviny, obaly od potravin,
uhynulá
zvířata,
kočkolit,
biologicky
nerozložitelné odpady, uhelný popel, smetky
z ulice, sáčky z vysavače, cigaretové oharky,
mléčné výrobky, kamení, peří, chlupy, vlasy

PNEUMATIKY

ELEKTRO

Při nákupu pneumatik je prodávajícím
účtován recyklační poplatek!!!
Všichni prodejci musí tyto výrobky odebírat
ZDARMA!!!
I při nákupu na internetu mají prodejci ze
zákona povinnost odebrat tato zařízení
zpět!!! V případě, že tento odpad předáte
obci, musí pak zaplatit likvidaci obec a
zbytečně tak rostou náklady na likvidací
odpadů!!! Toto pak může přinést další
zdražení!!!

Při nákupu elektrospotřebiče (pračky,
ledničky, sporáku, varné konvice, holícího
strojku, toustovače…) je prodávajícím
účtován recyklační poplatek!!! Všichni
prodejci musí tyto výrobky odebírat
ZDARMA!!! I při nákupu na internetu mají
prodejci ze zákona povinnost odebrat tato
zařízení zpět!!! Elektrospotřebiče je možné
dále zdarma odevzdat na obecním úřadě, kdy
obec zpětný odběr zajistí nebo lze takto
zařízení v kompletním stavu odevzdat 2 x
ročně při sběru nebezpečných odpadů.

POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A
TUKY

OBJEMNÝ ODPAD

Olej musí být v prvé řadě stočený do
plastové průsvitné láhve a pevně uzavřen.
Poté je možné tuto láhev ponechat při svozu
komunálního odpadu na popelnici, kdy
svozová společnost zajistí jeho odběr a
likvidaci. Není možné takto odkládat
motorové, převodové nebo mazací oleje!!!

Obec bude od roku 2022 pořádat minimálně
1x ročně sběr objemného odpadu na vybraném
místě v obci. O termínu a přesném čase budou
občané
s dostatečným
předstihem
informováni. Obyvatelé naší obce budou moci
odložit: poškozený nábytek, koberce, linolea,
zahradní nábytek, hadice, matrace, zahradní
bazény, znečištěné a poničené kbelíky,
květináče… Nebude přijímán stavební a
nebezpečný odpad.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

POUŽITÝ TEXTIL

Jako doposud bude probíhat 2x ročně sběr
na určených místech v obci. O termínu a
přesném čase budou občané vždy
s předstihem informování. Nebezpečný
odpad se musí vždy předat pracovníkům
likvidační firmy osobně. Nelze odpad
přivést předem a ponechat bez dozoru na
místě.

Nově je v naší obci umístěn kontejner
společnosti TextilEco, kde lze odložit čisté
použité oblečení a obuv. Obec se takto snaží
lidem dát možnost vytřídit další komoditu,
aby nekončila mezi komunálním odpadem.

