INFORMACE
POPLATEK ZA ODPADY OD ROKU 2022
Od letošního ledna roku 2021 se změnil zákon o odpadech a následně došlo k novelizaci
zákona o místních poplatcích.
Stávající vyhlášky Obce Jaroslav, týkající se odpadů, jsou platné pouze do konce roku 2021
a od roku 2022 musí vstoupit v platnost nové vyhlášky Obce Jaroslav vypracované na základě
výše uvedených nových zákonů. Nové vyhlášky Obce Jaroslav jsou zveřejněny na úřední
desce a webových stránkách obce.
V roce 2021 byly náklady Obce Jaroslav na likvidaci komunálního odpadu ve výši 214000
Kč, výběr poplatků za odpad od občanů byl ve výši 95000 Kč. Z toho vyplývá, že výdaje na
likvidaci komunálního odpadu byly více než 2x vyšší než příjmy na jejich pokrytí. Je tedy
nutné zvýšit příjmy z odpadů, což by měl výběr nového poplatku za odpady víceméně zajistit.
Navíc do budoucna musíme počítat s tím, že se náklady na likvidaci komunálního odpadu
budou stále zvyšovat a to mimo jiné i proto, že samotný Zákon o odpadech každoročně
navyšuje poplatek za skládkování s cílem ukončit skládkování od roku 2030.
Cílem nového zákona o odpadech je omezit počet odpadků končících na skládkách a zároveň
motivovat lidi k lepšímu třídění odpadu. Mottem nové kampaně bude slogan „Ušetříš, když
vytřídíš“. Kdo bude chtít ušetřit, ten se musí rozmyslet, zda to, co dosud házel do běžné
popelnice, nemělo být roztříděno a dáno do barevných pytlů nebo kontejnerů. S tím je pak
spojena myšlenka: určitě mi pak bude stačit nádoba s menším objemem nebo mi stačí méně
svozů = zaplatím tak méně na ročním poplatku.
Poplatek za komunální odpad je nastaven na produkci směsného komunálního odpadu (odpad
po vytřídění) v nemovitosti. Minimální produkce v nemovitosti se vypočítá podle vzorce:
60 litrů na osobu x počet osob skutečně bydlících v nemovitosti (ne trvalé pobyty). Na
tento výpočet produkce v nemovitosti pak navazuje příslušná velikost nádoby a počet svozů
za rok.
Výběr nového ročního poplatku za odpady naváže tedy na stávající systém ročního poplatku
podle velikosti (objemu) nádoby a počtu svozů za rok. Změnou je pouze VÝPOČET
poplatku.
Výpočet ročního poplatku se odvíjí od objemu nádoby a počtu svozů za rok:
- v případě svozu 1x za 4 týdny proběhne za rok 13 svozů,
- v případě svozu 1x za 2 týdny proběhne za rok 26 svozů,
- v obecním systému budou popelnice o objemech 120, 240 litrů, odpadové pytle 120
litrů,
- NOVĚ - minimální kapacita popelnice (pytle) musí být větší než 60 litrů na osobu a
měsíc (stanoveno vyhláškou),
- NOVĚ - občané (vlastníci nemovitostí) ohlásí skutečný počet bydlících osob (ne
pouze trvalé pobyty),
- poplatek bude činit 0,70 Kč na jeden litr.
Plátcem poplatku je majitel nemovitosti. Plátce poplatku zaplatí poplatek dle počtu osob
bydlících v nemovitosti a to v minimální výši podle tabulky č. 1.
Spolu s touto Informací vám byl dodán také tiskopis REGISTRACE K POPLATKOVÉ
POVINNOSTI K 1.1.2022. Vyplněný tiskopis, prosím vyplňte, podepište a vraťte během
měsíce ledna nebo února (do termínu výběru poplatku za odpady, který je většinou v polovině
února daného roku) vhozením do schránky u Obecního úřadu v Jaroslavi nebo vlastním
podáním v úřední den na úřadovně Obecního úřadu v Jaroslavi.

TABULKA Č.1:
VÝPOČET MINIMÁLNÍ PRODUKCE ODPADU DLE SKUTEČNĚ BYDLÍCÍCH OSOB V NEMOVITOSTI+
PŘIŘAZENÍ OBJEMU NÁDOBY A ČETNOSTI SVOZU PODLE POČTU BYDLÍCÍCH OSOB
Počet
osob
bydlících
v
nemovitosti

Odpovídající
počet svozů
za rok

Minimální produkce na
počet osob za měsíc

Minimální produkce
na počet osob za rok

Odpovídající
objem
nádoby (pytle) v litrech

Objem
odpadu
z
nádoby (pytle) za rok

Místní poplatek za
rok v Kč(0,70 Kč/l)

0

60 l

720 l

120 l – pytel

6 720 l

504 Kč

1

1x60 = 60 l

720 l

120 l – pytel

6 720 l

504 Kč

2

2x60 = 120 l

1440 l

120 l – nádoba

13 1560 l

1 092 Kč

3

3x60 = 180 l

2160 l

120 l – nádoba

26 3120 l

2 184 Kč

4
4

4x60 = 240 l
4x60 = 240 l

2880 l
2880 l

120 l – nádoba
240 l – nádoba

26 3120 l
13 3120 l

2 184 Kč
2 184 Kč

5
5

5x60 = 300 l
5x60 = 300 l

3600 l
3600 l

120 l - nádoba
+120 l - nádoba
240 - nádoba

26
13 4680 l
26 6240 l

3 276 Kč
4 368 Kč

6
6

6x60 = 360 l
6x60 = 360 l

4320 l
4320 l

120 l - nádoba
+120 l - nádoba
240 - nádoba

26
13 4680 l
26 6240 l

3 276 Kč
4 368 Kč

7
7

7x60 = 420 l
7x60 = 420 l

5040 l
5040 l

120 l - nádoba
+120 l - nádoba
240 - nádoba

26
26 6240 l
26 6240 l

4 368 Kč
4 368 Kč

Uvedené příklady splňují podmínku, že objednaná kapacita v litrech na bydlící osobu a měsíc musí být větší než 60 litrů.

TABULKA Č.2:
VÝŠE POPLATKU ZA ODPADY PODLE OBJEMU NÁDOBY A
ČETNOSTI SVOZŮ

cena-v

Místní poplatek za rok v Kč(0,70
Kč/l) od 1.1.2022.

6xza rok

250 Kč

504 Kč

Nádoba120 l

měsíčně

730 Kč

1 092 Kč

Nádoba120 l

za 14 dní

1 340 Kč

2 184 Kč

Nádoba240 l

měsíčně

770 Kč

2 184 Kč

Nádoba240 l

za 14 dní

1 540 Kč

4 368 Kč

Nádoba-objem

Četnost svozu

Pytel-120 l

Původní
r.2021

KOMPOSTÉRY
V rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu, zapůjčí Obec Jaroslav
každému vlastníkovi nemovitosti v obci Jaroslav na 5 let kompostér, který po uplynutí této
doby přejde do jeho vlastnictví.
Občané pomocí kompostérů mohou přeměňovat organický materiál (ovocný a zeleninový
odpad, kávová sedlina, čajové sáčky, drcené skořápky, rostliny k květináčích, řezané květiny,
posekaná tráva, listí, zemina, kousky dřeva, malá množství zbytků jídla) na kompostzahradnický substrát, který pak mohou využít na svých zahradách.
Kompostéry byly pořízeny za finanční podpory Fondů EU-Operační program životní
prostředí. Každý vlastník nemovitosti v obci Jaroslav uzavře s Obcí Jaroslav Smlouvu o
výpůjčce na dodaný kompostér.
Kompostéry budou vydávány vlastníkům nemovitostí v rozloženém stavu. Vlastník
nemovitosti na výdejovém místě kompostér převezme, podepíše Smlouvu o výpůjčce a
převeze si jej na svůj pozemek, kde si ho podle uživatelského manuálu složí. Těm vlastníkům
nemovitostí, kteří si nemohou zajistit odvoz a složení kompostéru sami, pracovnice obce po
domluvě, přiveze kompostér k jejich nemovitosti a pomůže jim s jejich složením. Termín
vydávání kompostérů a podepisování Smluv o výpůjčce bude občanům oznámen místním
rozhlasem a zveřejněním na úřední desce a webových stránkách obce.

