Nové ceny za svoz komunálního odpadu
platné od 1. ledna 2022
Od 1. ledna 2021 platí nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., v letošním roce měly obce poslední
možnost účtovat poplatky podle starého zákona. Tato možnost od 1. ledna 2022 končí.
V Městečku jsme se pro příští rok snažili zachovat původní model plateb za popelnice, byli jsme ale
donuceni udělat několik změn. První změnou bude, povinnost zaplatit si roční předplatné (týdenní,
čtrnáctidenní, nebo měsíční periodicitu svozů komunálního odpadu), jednorázové lístky bude možné
dokoupit jen jako doplňkovou službu k předplaceným samolepkám. Druhou zásadní změnou je zrušení
množstevních slev, které dosud v systému byly. Podle nového zákona je možné účtovat jen jednotnou
sazbu za jeden litr obsahu sběrné nádoby (popelnice) bez ohledu na četnost svozů a velikost nádoby.
Od nového roku tedy v Městečku budeme platit za jeden svoz 0,59 Kč za litr obsahu popelnice. Tato
cena vychází ze stávající základní ceny za svoz 110/(120) litrové popelnice = 65,- Kč. Tedy těm, co byli
zvyklí kupovat jednorázové známky na popelnice zůstane pro příští rok cena stejná. Bohužel těm, co si
předpláceli roční známky se sleva zruší.
Ceny za svoz komunálního odpadu vycházející z Obecně závazné vyhlášky obce Městečko č. 1/2021,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci platné od 1. 1. 2022

Počet svozů
12
26
43
52
Jednorázový

velikost popelnice

110 (120) l

220 l

779,00 Kč

1 558,00 Kč

jednou za čtrnáct dní

1 687,00 Kč

3 375,00 Kč

1.9. až 30.4 = každý pátek
1.5. až 31.8. = jednou za čtrnáct dní

2 791,00 Kč

5 581,00 Kč

každý týden

3 375,00 Kč

6 750,00 Kč

každý první pátek v měsíci

doplňkový svoz k výše uvedeným

65,00 Kč

130,00 Kč

Nové roční známky na popelnice je potřeba zakoupit nejdéle do konce února 2022.
V současné době vybrané poplatky v naší obci pokryjí zhruba ¾ nákladů za likvidaci odpadů. Zbytek se
hradí z obecního rozpočtu. Změna ceny od nového roku byla vynucená novým zákonem o odpadech a
nepředpokládáme navýšení příjmů pro obec.
Cena za svoz komunálního odpadu se skládá nákladů na svoz, skládkovné, spalovné, případně jiný
způsob likvidace odpadu. Tyto ceny se postupně zvyšují podle nákladů svozové firmy (pohonné hmoty,
elektřina, minimální mzda atd.). Druhou částí ceny je poplatek za ukládání odpadů odváděný státu.
V letošním roce se tento poplatek poprvé začal zvyšovat v závislosti na množství vyprodukovaného
odpadu. Do množství 200 kg odpadu na jednoho trvale žijícího občana je poplatek 500,- Kč za tunu
odpadu, vše navíc je za 800,- Kč. Povolené množství odpadů se bude každý rok snižovat až se podle
zákona dostane na 120 kg / trvale žijící osobu / rok. Poplatek odvedený státu za odpady navíc se bude
postupně zvyšovat až do roku 2029, kdy dosáhne ze základní loňské sazby 500,- Kč na 1.850,- Kč.
Dále je každá obec povinna zajistit zvyšující se poměr vytříděných odpadů (plasty, sklo, papír, textil
apod.) kdy za nedodržení budou další postihy. Je tedy na nás všech, zda se dokážeme přizpůsobit,
vytvářet menší množství odpadů, ty více třídit a ušetřit tak svoji kapsu i životní prostředí. Doufám jen,
že změna nezpůsobí více odpadků pohozených po okolí ani u kontejnerů na tříděný odpad. Tyto
kontejnery jsou určeny jen k odkládání určeného odpadu. Jakékoli odkládání odpadků mimo určená
místa je bráno za vytváření černé skládky s možností postihu až 50.000,- Kč.

