Odpadové hospodářství

Od nového roku 2022 nelze provádět platby za odpad dosavadním způsobem. Zákon o odpadech
541/2020 Sb. ze dne 1. prosince 2020, kterým se od 1.1.2022 mění sazby za odvoz odpadů, má za cíl
postupně zvyšovat objem tříděných odpadů, které lze dále zpracovávat a omezovat směsný
komunální odpad, který dáváme do domovních popelnic a do velkoobjemových kontejnerů na
sběrném místě (dvůr čp. 32).
Proto jsme museli vydat a umístit na web dvě nové OZV (Obecně závazné vyhlášky) a to:

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se stanoví obecní
systém odpadového hospodářství, ve které jsou definovány jednotlivé
druhy odpadů a místa kam je lze ukládat.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, ve které je definován
poplatník a plátce poplatku, doba do které musí plátce poplatku nahlásit
na obecním úřadě předpokládaný počet odebíraných lístků za domluvené
období. Období jsme stanovili měsíční. Nahlášení se provádí odevzdáním
níže uvedeného Tiskopisu pro ohlašovací povinnost na obecním

úřadě.
Dále se v této OZV stanoví sazba a splatnost poplatku.
Rozhodli jsme se zavést místní poplatek za odkládaní komunálního odpadu z nemovité věci
dle objednané kapacity soustřeďovacích prostředků – v našem případě se nám podařilo
zachovat současný lístkový systém. Tedy zůstává stejné – na obecním úřadě zakoupíte lístek,
ten přivážete k popelnici 120 litrů nebo dva lístky pro popelnici 240 litrů. Za lístek nyní
zaplatíte 66,-Kč. Naproti tomu odpadne platba za objemný odpad. Na sběrné místo můžete
dovést cokoliv, co spadá pod tento termín (je specifikováno ve vyhlášce 4) a nemusíte za
uložení nic platit.

Poplatník je každý občan fyzicky bydlící v obci nebo každý majitel
rekreačního objektu nebo domu ve kterém nikdo nebydlí.
Poplatníkem může být i podnikatel (firma). Poplatníkem je též každý
cizinec bydlící v obci déle jak 90 dní.

Plátce poplatku je „ten co za nemovitost v obci kupuje lístky“ - majitel (nebo
nájemce) nebo jeden z obyvatelů domu (domácnosti), majitel rekreační
nemovitosti nebo neobydleného domu a může jím být i podnikatel. Tedy každé
číslo popisné v obci, vyjma bytových domů, kde je plátcem bytové družstvo. Ve
Vražkově v bytovém domě má každý byt svoji popelnici, tedy zůstává plátcem
poplatku jeden z obyvatelů každé domácnosti z bytového domu. Každý plátce
poplatku do konce ledna 2022 musí vyplnit Tiskopis pro ohlašovací povinnost a
odebrat ročně minimálně jeden lístek za každého poplatníka.

Podnikatel se může přihlásit též jako plátce poplatku a může si
vybrat, zda obci bude dodávat veškeré své odpady, nebo jen některé
a zbytek si bude napřímo zajištovat s firmou odpady odebírající.
Pokud bude obci dodávat veškeré své odpady, nemusí podnikatel
vést svoji evidenci o odpadech, pokud však i jen jeden odpad bude
odevzdávat přímo odpadové firmě, musí vést evidenci o všech svých
odpadech.
Seznam (přehled) míst určených k soustřeďování tříděného odpadu je umístěn na webu pod
kolonkou Obec/Odpadové hospodářství. Zde jsou pak uloženy i další dokumenty včetně
elektronicky vyplnitelného formuláře Tiskopis

pro ohlašovací povinnost.

