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ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ VĚNOVANÉ KOMUNÁLNÍM ODPADŮM

Poplatky za odpady od roku 2022
Nová odpadová legislativa účinná od 1. ledna 2021 výrazně mění formu výběru poplatků za
odpady od občanů, což i pro naši obec znamená, že jsme museli přijmout zcela novou
obecně závaznou vyhlášku s účinností od 1. ledna 2022.
Do konce tohoto roku celý systém fungoval tak, že popelnice (na komunální i bio odpady),
které si občané dle svých vlastních potřeb objednali, hradili dle platného ceníku na základě
smluvního vztahu s OZO Ostrava, které jim 1 x ročně vystavilo fakturu k úhradě. Od nového
roku už tento smluvní systém zákon nepřipouští a obec musí přejít na systém výběru pomocí
místního poplatku. Do tohoto poplatku je však zahrnut jen komunální, nikoliv biologický
odpad.
Obec Olbramice zvolila v souladu se zákonem o místních poplatcích, že bude poplatky vybírat
formou poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, konkrétně pak při
výpočtu budeme vycházet z kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc.
Vyhláška mimo jiné říká, že:
Správcem poplatku je obecní úřad.
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na
území obce
Poplatníkem poplatku je
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Plátcem poplatku je
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.
Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Pro občany obce to znamená, že v roce 2022
nebudou za odvoz odpadů platit nic, tato povinnost jim nastane až v roce 2023, kdy budou
platit místní poplatek za rok 2022 (nejpozději do 31. 3. 2023). Obec bude tento výpadek
v příjmech v roce 2022 muset dotovat ze svého rozpočtu, protože faktury za svozy
komunálního odpadu občanů se budou i nadále svozové společnosti platit měsíčně vždy za
uplynulý měsíc..
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Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na
odpad za kalendářní měsíc v litrech (=velikost popelnice).
Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce.
Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku
zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.
PŘÍKLAD PRO VYSVĚTLENÍ:
Výše sazby byla zastupitelstvem obce stanovena na 0,80 Kč za vyvezený litr, výpočet
poplatku tedy bude vypadat takto (uvedeme na modelovém případu, kdy nemovitost má
zvolen vývoz 1x14 dní a velikost nádoby 120 l – tedy tarif P201):
Cena jednoho vývozu = 120 (kapacita nádoby v l) x 0,8 Kč (sazba) = 96,- Kč
Dílčí poplatek za kalendářní měsíc = 96 (cena jednoho vývozu) x počet vývozů v daném
měsíci
Celková výše místního poplatku za rok 2022 = součet dílčích poplatků za jednotlivé měsíce
(cena 1 vývozu x počet vývozů v roce)= 96 x 26 (vývozů v roce) = 2496 Kč (tuto částku
zaplatí majitel nemovitosti obecnímu úřadu do 31. 3. 2023)

Celková výše poplatku za rok 2022 (koef. 0,8) a srovnání s rokem 2021:
Tarif 2021

Velikost
nádoby

Vývozů ročně

Litrů ročně

Rok
2022 Rok
2021
(místní popl.) (faktura)
Koeficient 0,8

P101

80

26 (1x14 dní)

2080

1664

1464

P201

120

26 (1x14 dní)

3120

2496

1800

P301

240

26 (1x14 dní)

6240

4992

2904

P191

80

13 (1x4 týdny)

1040

832

852

P291

120

13 (1x4 týdny)

1560

1248

1104

Jak sami vidíte, u nejčastější varianty v naší obci, tedy popelnici 120 l a vývozu 1x 14 dní,
dojde k navýšení roční platby o 696 Kč. Naopak u tarifu P191 dochází k poklesu ceny. Toto
navýšení reflektuje nárůst nákladů na odvoz odpadů v příštím roce.
Ruší se (i ze strany OZO Ostrava) zvýhodněné tarify P206 (2 popelnice na jednom
stanovišti) a P266+P267 (jedna nádoba celoročně+1 nádoba navíc v zimě), rozhodující bude
pouze počet vyvezených litrů v daném měsíci/roce.
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Pokud budete chtít jinou velikost popelnice či četnost vývozů, než dosud máte, musíte to
oznámit na obecní úřad. Objednat změnu velikosti popelnice či četnosti jejího vývozu lze do
desátého dne běžného měsíce a poté změnit k prvnímu dni následujícího měsíce.

PŘECHOD NA MÍSTNÍ POPLATEK – ÚKOL PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ
S přechodem na místní poplatek vyvstává majitelům nemovitostí povinnost podat správci
poplatku (tj. obecnímu úřadu) ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nabyl postavení
plátce poplatku (tj. nejpozději do 30. 1. 2022).
Pokud si nejste jistí, kdo má toto za vaši nemovitost učinit (společné jmění manželů, více
majitelů domu), tak jako jednoduchá pomůcka může sloužit skutečnost, na koho je psaná
složenka při platbě daně z nemovitosti za váš dům.
Protože musíme být v souladu s daňovým řádem, kterým se místní poplatky řídí, není možné
toto oznámení poslat naskenované a podepsané např. do mailu, ale musíte se ho stavit
nejpozději do konce ledna 2022 (ale klidně už v průběhu prosince) podepsat osobně na
obecní úřad (popř. poslat do datové schránky elektronicky podepsané nebo vyplněné a
podepsané vhodit do schránky před hlavním vchodem do obecního úřadu).
Formulář Ohlášení vám přikládáme (bude umístěn i na webu obce www.obecolbramice.cz
v sekci Kam s odpadem). Vzorově vyplněné ohlášení najdete na straně 4 tohoto zpravodaje.
Velikost popelnic, jejich počet a četnost vývozu vám od 1. 1. 2022 zůstává automaticky
stejná, jako v roce 2021. POKUD BUDETE CHTÍT OD 1. 1. 2022 JINOU VELIKOST POPELNICE ČI
ZMĚNIT ČETNOST VÝVOZU VAŠÍ POPELNICE, MUSÍTE TUTO SKUTEČNOST NAHLÁSIT
NEJPOZDĚJI DO 20. 12. 2021!
Pokud si nejste jistí, jak velkou popelnici či tarif máte, zavolejte na úřad (556 420 676 nebo
724 183 327) – rádi vám pomůžeme.

Závěrem nám dovolte, abychom
vám jménem obecního úřadu
popřáli pokojné Vánoce a pevné
zdraví i nervy v novém roce.

Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132,
742 83 Olbramice. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází pololetně v nákladu 220 kusů.
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O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány,
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OHLÁŠENÍ - VZOR
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