Příloha Pulečenského zpravodaje – listopad 2021
Od 1. ledna 2022 jsme nuceni změnit nastavení systému odpadového hospodářství.
Nutnost zavést místní poplatek vyplynula ze změny legislativy, konkrétně schválením nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
a změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Byl tak zrušen stávající způsob placení za odpady na základě smluv.
Nyní musí OÚ nejpozději k 31. 12. 2021 vypovědět stávající smlouvy a zároveň se musí občané – majitelé nemovitostí – tzv.
registrovat k místnímu poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci. Tato povinnost se vztahuje na všechny majitele
nemovitostí (domů, chalup, zahrádkářských chatek,…), tzn. nelze se neregistrovat k místnímu poplatku!
Žádáme proto všechny majitele nemovitostí (tj. plátce) o vyplnění Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, který najdete:
a) na poslední straně této přílohy zpravodaje
b) na obecním úřadě
c) na www.pulecny.cz
Vyplněnou ohlášku odevzdejte nejpozději do 20. 12. 2021 do kanceláře OÚ nebo poštovní schránky na OÚ Pulečný! Pokud tak
neučiníte, nebude vám odpad vyvážen.
Splatnost poplatků je dle vyhlášky: 1. splátka nejpozději vždy do 15. 7. a 2. splátka nejpozději do 15. 1. následujícího roku.
Nové poplatky můžete poslat i v jedné splátce, avšak nejpozději do 15. 7. 2022 na účet u KB 14427451/0100.
Na zadní straně přílohy najdete:
 Tabulku „Místní poplatky za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích prostředků“, dle
které si určíte typ sazby, kterou budete platit. Typ sazby určuje velikost nádoby (popelnici) a četnost vývozu.
 Příklady, které vám pomohou zorientovat se v typech sazeb a ročních platbách za odvoz odpadu.

Co by vás ohledně těchto změn mohlo zajímat
1. Kolik obec v současnosti za odvoz odpadu platí?
Obec zaplatí:
směsný odpad
tříděný odpad

367 937,- Kč
141 457,- Kč

Obec přijme:
odvoz směsného odpadu (popelnic)
tříděný odpad

celkem
rozdíl

509 394,- Kč
130 235,- Kč doplácí obec z rozpočtu

313 304,- Kč (zaplatí občané)
65 855,- Kč (obci se vrací)
379 169,- Kč

Obec je dle §59 zákona o odpadech, mimo jiné povinna splnit množství vytříděného ročního komunálního odpadu takto:
rok 2025 a následující alespoň 60 %
rok 2030 a následující alespoň 65 %
rok 2035 a následujících alespoň 70 % z celkového množství komunálního odpadu za rok

2. Kolik komunálního odpadu v současnosti v obci vytřídíme?
Za rok 2020 jsme vytřídili zhruba 45 % odpadu takto:
Druh odpadu
plast
kartony
nebezpečný
papír
Směsný
Celkem komunální odpad

Množství odpadu (tuny)
10,6
0,3
1,6
7,2
44,1
81,6

Druh odpadu
sklo
oleje
kovy
biologicky rozložitelný
velkoobjemový
Celkem tříděný odpad

Množství odpadu (tuny)
5,4
0,1
0,6
1,1
10,6
37,5

3. Místní poplatky za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci
Důležité je uvědomit si a akceptovat toto:
o minimální produkce měsíčního odpadu každého občana je 60 litrů (toto je stanoveno nejmenší velikostí popelnice),
o poplatek za 1 litr odpadu je 0,80 Kč.
Příklad výpočtu minimálního poplatku pro 2 osoby:
2 x 60 litrů x 0,80 Kč za litr x 26 výsypů ročně = 1 248 Kč / rok (svoz 1 x 14 dnů, popelnice 60 litrů)
Příklad výpočtu minimálního poplatku pro 4 osoby:
4 x 60 litrů x 0,80 Kč za litr x 26 výsypů ročně = 2 496 Kč / rok (svoz 1 x 14 dnů, popelnice 120 litrů)
cenový výměr pro obec Pulečný pro rok 2022
Typ sazby

Velikost
popelnice

K1
60 l

K2
K3

Četnost svozu

1 x měsíčně

Počet
výsypů za
rok
12

1 x za 14 dnů

objem
litrů/měsíc

Objem nádoby
litrů/rok

60

720

Místní
poplatek
Kč/rok
576,-

26

130

1 560

1248,-

1 x měsíčně

12

80

960

768,-

K4

80 l

1 x za 14 dnů

26

173

2 080

1664,-

K5
K6
K7
K8

110 l (kov)
120 l (plast)
240 l
340 l

1 x za 14 dnů
1x za 14 dnů
1x za 14 dnů
1x za 14 dnů

26
26
26
26

238
260
520
737

2 860
3 120
6 240
8 840

2288,2496,4992,7072,-

Příklady, pro vaši lepší orientaci, jaký typ sazby a roční platby zvolit:
 2 členové (v domácnosti, v nemovitosti) musí zaplatit minimálně 120 l odpadu za měsíc, tedy např.
o popelnice 60 l, vývoz 1x za 14 dní (roční sazba K2 za 1 248 Kč)
o pokud velikost popelnice této domácnosti nestačí, můžete zvolit sazbu vyšší, např. popelnici 80 l, vývoz 1x za
14 dní (roční sazba K4 za 1 664 Kč)


4 členové v domácnosti musí zaplatit minimálně 240 l odpadu za měsíc, tedy např.
o popelnice 120 l, vývoz 1x za 14 dní (roční sazba K6 za 2 496 Kč)
o pokud velikost popelnice této domácnosti nestačí, můžete přidat popelnici 80 l, vývoz 1x za měsíc (roční sazba
K6 za 2 496 Kč + K3 za 768 Kč)



Vícečlenná domácnost může podle ceníku velikost popelnice a četnost svozů kombinovat: při počtu 6 lidí je možné volit
popelnice 60 l + 120 l se 14 denním vývozem, tedy sazby K2 + K6. V tomto případě zaplatíte za rok 3 744 Kč.
Pokud má někdo produkci odpadu vyšší, zaplatí samozřejmě víc.
Počet osob v domácnosti a doporučená kombinace svozů

Typ sazby
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

1

2

x

3

4

x
x

5

6

7

8

x

x

9

10

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

4 992,-

5 568,-

6 240,-

poplatek za domácnost Kč za rok
576,-

1 248,-

1 824,-

2 496,-

3 072,-

3 744,-

4 160,-

4. Možné dotazy a odpovědi na ně:
Jsme velká rodina, odpad třídíme, stačí nám popelnice 60 l na měsíc, proč máme platit za větší popelnici a větší četnost vývozu?
Odpověď: Poplatky jsou za odvoz komunálního odpadu, tzn. za veškerý odpad, který vyprodukujete, tedy i za ten vytříděný, i ten
se musí nechat odvézt a musí se za jeho svoz platit. V ceně za popelnice jsou zahrnuty veškeré náklady na odpadové hospodářství,
nejen za svoz směsného odpadu. Popelnici i četnost vývozu si samozřejmě můžete zvolit menší, ale poplatky musí být dle vyhlášky
– 60 l na osobu za měsíc.
Když musím objednat větší popelnici a více svozů, které nenaplním, přestanu třídit…
Odpověď: Produkujete-li odpad, je vaší povinností jej také třídit a ukládat na určená místa v souladu s obecně závaznou vyhláškou
a zákonem o odpadech. Pro každého platí povinnost třídit papír, plast, sklo, kov, nebezpečný odpad, biologický rostlinného
původu, atd. Obec je povinna zajistit místa pro jeho odkládání. Nedodržení povinností třídit odpad lze postihnout jako přestupek
s pokutou až 100 tis. Kč.

5. Kde najdete stanoviště kontejnerů na tříděný odpad?
Upozorňujeme! Na stanovištích na tříděný odpad se smí odkládat
pouze vytříděný odpad. Stanoviště není určeno k odkládání žádného
jiného odpadu. V žádném případě na stanoviště nepatří směsný
komunální odpad, velkoobjemový odpad ani nebezpečný odpad.
Jaký barevný kontejner najdete na stanovištích?
Žlutý
plasty

Modrý
papír

Zelený
sklo

Klec na
pytle

1

u sběrného dvora

x

x

x

x

2

u hasičárny

x

x

x

x

3

Obecní úřad

4

horní cesta k benzinové
pumpě u č. p. 181

Bio
odpad
textil
x

x

x

x
ohrada na rostlinné
zbytky z údržby zeleně
a zahrad

hřbitov
Kopanina

7

rozcestí obytné zóny Z6
a zahrádek

6. Jak správně třídit
komunální odpad?

oleje, tuky
drobný elektroodpad

5

6

ostatní

x
x

x

x

předpokládáme nově
zřídit

Obec Pulečný
Pulečný 26, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Ohlášení k místnímu poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci oznamuji1
vznik
změnu
zánik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku

Plátce poplatku (fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo vlastník nemovité věci)
Jméno a příjmení
vlastník nemovité věci /
společenství vlastníků

Datum narození
č. popisné

Adresa nemovitosti

Počet osob

Č. evidenční (rekreační objekt)

trvale v nemovitosti
přihlášených

č. parcelní (pokud není přiděleno č. p.)
Druh nemovité věci

Rodinný dům

Bytový dům

Rekreační objekt

Bytová jednotka

e-mail2

Telefon2

Adresa pro doručování při
správě místního poplatku
(pokud se liší od adresy
nemovitosti)
Objem sběrných nádob

Počet sběrných nádob

(pokud si nejste jisti sazbou,
vyplňte zvolenou velikost
popelnice)

(pokud budete potřebovat
více popelnic, vyplňte
počet kusů)

1

Označte vaši volbu
Telefonní a e-mailový kontakt slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s poplatníkem. Na e-mail mohou být zasílány např. platební
údaje, upozornění na blížící se splatnost poplatku, upozornění na daňový nedoplatek a jiné informace vztahující se k místnímu poplatku.
2

Objednávám tuto kapacitu popelnice (objednaná
kapacita musí splňovat OZV č. 3/2021, tj. musí být vyšší
nebo rovna stanovené minimální kapacity. Vyberte
K1 – K8)

sazba

Datum:

K…….

za

……….Kč

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s Nařízením (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR také ve
veřejném zájmu. Předpokládaná doba zpracování je po dobu trvání
poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro stanovení a placení
poplatku. Poté budou poskytnuté osobní údaje předmětem
skartačního řízení. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku.

Podpis oprávněné osoby (plátce):

