Vážení občané, vážení majitelé nemovitostí v k.ú. Horní Brusnice
Nová, obecně závazná vyhláška č. 1/2021 Obce Horní Brusnice o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, platná od 1.1.2022.

Zastupitelstvo obce Horní Brusnice schválilo na svém zasedání dne 26.11.2021 novou, Obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato povinnost
nám byla udělena nově schváleným zákonem o odpadech v závěru loňského roku.
Tento nově schválený zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. nahrazuje zákon č. 185/2001. Stávající
způsob řešení plateb za odpadové hospodářství byl tímto zrušen a obec byla povinna vydat
v souladu s tímto zákonem novou obecně závaznou vyhlášku. Nově je tak možné zpoplatnění
komunálního odpadu pro občany (fyzické osoby) již pouze podle novelizovaného zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích.
Povinnosti vyplývající z nového zákona

(1)

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.

(2)

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Změnou nastává, že stávající známkový systém za jednotlivý vývoz odpadů již zákon neumožňuje.
Zastupitelstvo obce muselo přistoupit ke změně v souladu se současně platnou legislativou nového
zákona a stanovilo pro rok 2022 paušální poplatek (300,-Kč/osoba, majitel nemovitosti), který je
stanoven na základě nákladů za směsný komunální odpad v roce 2020 a požadavků svozové
společnosti. I přes doporučení, aby cena byla stanovena na základě nákladů všech komodit odpadu
dle metodiky ministerstva, se zastupitelstvo rozhodlo i nadále hradit náklady svozu separovaných
složek odpadu (sklo, papír, plast, atd.), nebezpečného a objemného odpadu z rozpočtu obce H.
Brusnice. Poplatek pro nadcházející roky bude tedy stanoven dělitelnou částkou nákladů za svoz
směsného odpadu na jednoho poplatníka. V současné době je dle evidence prodaných známek malé
množství nemovitostí, které si hradí svoz směsného odpadu. Zde si zastupitelstvo uvědomuje, že
může nastat situace, kdy bude docházet k navyšování nákladů z důvodu nově pořízených nádob u
nemovitostí, které nemají nádoby na směsný odpad. Také si zastupitelstvo uvědomuje, že může
docházet i k nejednotnému přístupu obyvatel v nemovitostech ke třídění separovaného odpadu.
Proto Vás chceme již dnes upozornit, že pokud k těmto negativním dopadům dojde, je zastupitelstvo
obce připraveno na další variantu pro rok 2023 svozu dle zvolené nádoby a poplatku na nemovitost.
Varianta 2.
Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Obec stanový minimální objem kapacity na osobu v litrech. Součet objemů za osoby žijících v nemovitosti je
určující pro minimální možnost zvolené nádoby.
U této varianty je výpočtem poplatku zvolená nádoba na nemovitost, četnost svozů a cena za jeden litr.
Příklad:

Ceník Komunální odpad v r. 2022
Typ sazby

Velikost nádoby

četnost svozu

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

pytel 120 litrů
pytel 120 litrů
popelnice plastová 80 litrů
popelnice plechová 110 litrů
popelnice plastová 120 litrů
popelnice 240 litrů
pytel 120 litrů

6 ks
12 ks
1 x 14 dní (26 svozů/rok)
1 x 14 dní (26 svozů/rok)
1 x 14 dní (26 svozů/rok)
1 x 14 dní (26 svozů/rok)
1 ks

objem nádoby
litrů/rok
720
1440
2080
2860
3120
6240
120

min. objem litrů/měsíc

minimální objem kapacity
litrů/rok

stanovená cena
za 1 litr

počet osob
nahlášených osob
v nemovitosti

51

Místní poplatek v Kč/rok
litrů za rok x stanovená cena 0,42,-Kč za litr
302 Kč
605 Kč
874 Kč
1 201 Kč
1 310 Kč
2 621 Kč
50 Kč

MINIMÁLNÍ MOŽNÁ VARIANTA DLE TYPU SAZBY

cena za
zvolenou min.
nádobu

1

51

612

0,42

1. OSOB - MIN. K1 A VYŠŠÍ DLE CENY ZA NÁDOBU

302 Kč

2

102

1224

0,42

2. OSOB - MIN. K2 A VYŠŠÍ DLE CENY ZA NÁDOBU

605 Kč

3

153

1836

0,42

3. OSOB - MIN. K3 A VYŠŠÍ DLE CENY ZA NÁDOBU

874 Kč

4. OSOB - MIN. K3 A VYŠŠÍ DLE CENY ZA NÁDOBU

1 201 Kč

0,42

4. OSOB - MIN. K4 A VYŠŠÍ DLE CENY ZA NÁDOBU

1 310 Kč

0,42

5. OSOB - MIN. K5 A VYŠŠÍ DLE CENY ZA NÁDOBU

1 310 Kč

5. OSOB - MIN. K5 + 5 PYTLŮ (1310 + 250)

1 560 Kč

5. OSOB - MIN. K6

2 621 Kč

4

204

2448

5

255

3060

6

306

3672

0,42

7
357
4284
0,42
7. OSOB - MIN. K6
2 621 Kč
Stanovená nádoba na nemovitost podle počtu žijících osob je určena jako minimální. Plátce poplatku si může zvolit i nádobu nad stanovený minimální objem.

Varianta je pouze návrh a může se měnit v závislosti na nadcházející vývoj cen a dalších změn.
Z příkladu je vidět, že cenu hlavně určuje zvolená nádoba dle potřeb dané nemovitosti. Proto Vás
žádáme, abyste už v roce 2022 při pořizování nových nádob dobře zvážili jejich velikost.
Dále je také brát zřetel na stanovenou normu nádoby!!!
Pokud kontejner či popelnici pořizujete sami, dbejte na normování, kterému je technika popelářského vozu
uzpůsobena.
Naprostá většina popelářských firem v České republice je uzpůsobena evropské normě EN 840, používané u
plastových nádob. V případě plechových popelnic a kontejnerů je nejčastější normou DIN 6629.
Nejste si jisti, po jaké odpadové nádobě sáhnout? Rádi vám pomůžeme. Ozvěte se nám! Určitě se na
nás obracejte i s dotazy, které budete potřebovat zodpovědět!!
Pokud nebude docházet k enormním rozdílům objemu odpadu v přepočtu na osobu u jednotlivých nemovitostí, nebude
nutné řešit změnu nastavené varianty paušálního poplatku pro rok 2022. Dále Vám oznamujeme, že i nadále bude
možnost řešit svoz odpadu z odloučených lokalit formou pytlů na směsný odpad při jejich umístění na stanovená svozová
místa.

Dále Vás žádáme o zodpovědné vyplnění ohlašovacího formuláře.
Plátce poplatku je povinen do 30 dnů, kdy se stal plátcem poplatku, podat správci poplatku přihlášku k
registraci (§ 125 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).
Termín ohlášení do: 31.01.2022
Termín úhrady poplatku do: 30.04.2022
Forma úhrady poplatku za odpad: Po odsouhlasení správnosti údajů na ohlašovacím formuláři lze tento
poplatek uhradit buďto v hotovosti na OÚ nebo bankovním převodem: ČÚ: 28223601/0100, VS: rodné
číslo plátce, SS: 1345
Děkujeme za pochopení a součinnost se zavedením nově vzniklé povinnosti.
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