Obec Sedlec
Praha – východ
_________________________________________________________________________________

Oznámení o změnách v poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci (tzv. „poplatku
za popelnice“)
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že dne 13. prosince 2021 byla ze strany zastupitelstva obce
schválena a vydána nová „odpadová vyhláška“, a sice konkrétně Obecně závazná vyhláška
obce Sedlec č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
(dále jen „OZV“).
Nová OZV byla vydána v návaznosti na novou odpadovou legislativu, zejména nový zákon o
odpadech a novelizovaný zákon o místních poplatcích.
Vydáním OZV došlo (s účinností od l. ledna 2022) k jedné podstatné změně oproti
stávajícímu stavu, a sice konkrétně ve způsobu zpoplatňování odkládání komunálního
odpadu. Dosavadní systém totiž počítal s výběrem poplatku tzv. „na hlavu“ (tj. platilo se
za každého přihlášeného občana či za vlastníka nemovité věci), lhostejno kolik fakticky
vyprodukoval komunálního odpadu.
Nový systém bude naproti tomu (zjednodušeně řečeno) založen na zpoplatnění konkrétní
kapacity nádoby, kterou si poplatník pro odkládání komunálního odpadu fakticky
„objedná“.
Starý systém, ač byl z hlediska administrace poplatků systémem jednodušším, byl zároveň také
systémem méně spravedlivým a efektivním, a to zejména z těchto důvodů:
 nezohledňoval velikost nádoby ani množství fakticky vyprodukovaného komunálního
odpadu každým poplatníkem,
 nepůsobil na poplatníky motivačně ve vztahu k jejich třídění odpadů (tj. neumožňoval
poplatníkům platit za popelnici méně, pokud tito reálně více třídí odpad),
 ne ve všech případech bylo možno docílit stavu spravedlivé redistribuce reálných
nákladů, které obec Sedlec měla a má v souvislosti se svozem a likvidací komunálního
odpadu. Dle starého systému totiž bohužel nebylo legálně možno od některých
nepřihlášených obyvatel obce vybrat celou výši nákladů, které obec Sedlec měla
s likvidací jejich komunálních odpadů.
S ohledem na výše uvedené se tedy zastupitelstvo obce (po zralé úvaze a zvážení všech kladů a
záporů nového systému), rozhodlo (v souladu s novou odpadovou legislativou) tento systém
změnit.
Nový systém bude jednak spravedlivější ve vztahu k poplatníkům, a to z toho důvodu, že bude

reálněji odrážet náklady, které obec Sedlec s likvidací jejich odpadů má, zároveň však bude i
pro většinu obyvatel naší obce i finančně výhodnější, a to navíc za situace, kdy cena těchto
služeb stále roste.
Dle nové legislativy může obec Sedlec v příslušné vyhlášce stanovit výši poplatku až na 1 Kč/
1 litr kapacity nádoby na odpad. Vzhledem k aktuální vysoké inflaci (a zdražování ostatních
služeb) se zastupitelstvo obce (ve snaze o maximální sociální citlivost takovéhoto opatření)
rozhodlo nastavit na rok 2022 výši poplatku pouze na 45 % (tj. 0,45 Kč za 1 litr) této
maximální částky. Uvedená výše poplatku se stále pohybuje v pásmu „nižšího průměru“ toho,
co je u obcí obdobné velikosti v našem regionu obvyklé. I v roce 2022 bude nadále platit, že
provoz celého systému našeho odpadového hospodářství bude mírně dotován z rozpočtu obce.
Celková výše tohoto poplatku na rok 2022 bude tedy (při zachování stávající frekvence svozu
1 x týdně) následující:
Velikost nádoby

Roční výše poplatku dle OZV č. 3/2021

80 l
120 l
240 l

1.872,- Kč
2.808,- Kč
5.616,- Kč

Výše uvedený poplatek lze uhradit formou hotovostní platby na pokladně OÚ Sedlec,
popřípadě bezhotovostním převodem na bankovní účet obce, a to vždy nejpozději do
31. března 2022.
Pokud máte zájem o jinou nádobu, než máte aktuálně k dispozici (tj. například z důvodu,
že nevyužijete celou její kapacitu anebo Vám naopak kapacita stávající nádobu
nedostačuje), lze ji nejpozději do 15. ledna 2022 vyměnit (za jinou, uvedenou v tabulce
výše). Výměna nádob je možná v budově OÚ Sedlec.
Zároveň žádáme příslušné plátce poplatku (tj. vlastníky příslušných nemovitých věcí),
aby nejpozději do 15. ledna 2022 vyplnili a doručili na pokladnu OÚ Sedlec, popřípadě
elektronicky na emailovou adresu: podatelna@sedlec-pha.cz vyplněné ohlášení plátce,
které přikládáme v příloze tohoto oznámení.

V úctě a s pozdravem,

Mgr. Luboš Kuklík
místostarosta obce

Ing. Zdeněk Veselý
starosta obce
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