Důvodová zpráva k Obecně závazné vyhlášce obce Přelíc
č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, která bude platná od 1.1.2022.
Vážení spoluobčané a vlastníci nemovitého majetku v obci Přelíc, Zastupitelstvo obce Přelíc ve smyslu
nových právních úprav, kdy nabyla účinnosti nová odpadová legislativa (zákony č.541, 542 a
543/2020 Sb.), kterou byla mimo jiné dotčena i právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním
odpadem, bude nuceno přijmout novou OZV „O místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství“.
Vyhláška je zpracována v souladu s ustan. § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a platnosti nabývá od 01.01.2022.
Vzhledem k uloženým povinnostem obcím při nakládání s komunálním odpadech naše obec přispívá
k zajištění chodu obce důležitou službou pro občany obce. Obec je ve smyslu platných právních
předpisů původcem komunálního odpadu, kterým se stává právě okamžikem, kdy občan odloží
odpad na místě k tomu určeném. Povinnosti obce zajistit místa pro odkládání komunálního odpadu
produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území odpovídá povinnost
těchto osob odpad třídit a odkládat odděleně na místa k tomu určená, pokud s odpadem nenakládají
nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným zákonem o odpadech.
Povinnost platit poplatek za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování
komunálních odpadů se podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, vztahuje na každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt a na každou fyzickou
osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Zákon stanoví i bližší pravidla, kdy za domácnost
může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům – tyto osoby jsou však povinny
obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí. Jedná-li se o povinnost platit
poplatek za rekreační stavbu a je-li tato stavba ve vlastnictví několika osob, jsou tyto povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Tato vyhláška stanoví poplatek za shromažďování, třídění a likvidaci komunálního odpadu, vzniklého
na území obce. Odhad příjmů a výdajů v roce 2022 ukazuje příloha této důvodové zprávy. V tomto
dokumentu lze také vidět vývoj nákladů na odpadové hospodářství v předchozím roce.
Vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům na likvidaci odpadů, se zastupitelé naší obce rozhodli
pro variantu četnosti svozu dle počtu trvale přihlášených obyvatel v nemovitosti.
Jsme si vědomi, že mnohé tímto rozhodnutí obce nepotěšíme, ale nová právní úprava obcím již
nedává jinou možnost řešení výběru úhrady za komunální odpad a jeho následnou likvidaci. Dle
konečného vyúčtování financí za odvezené odpady v roce 2022 se zastupitelstvo rozhodne pro
zachování nastaveného systému, či jeho úpravu.
Dále bychom chtěli apelovat na důsledné třídění odpadů a připomínáme, že kromě plastů, papíru,
skla, máme ještě v obci kontejnery na bio-odpad, kontejnery na použitý jedlý olej, který odevzdávejte
v zavřených plastových lahvích, dále i kontejnery na kovy (plechovky). Obec také realizuje 2x ročně
svoz velkoobjemového odpadu, který není určen pro vyklízení celých nemovitostí (v tomto případě je
povinností občana objednat si na své náklady kontejner sám), a dále 2x ročně svoz nebezpečného
odpadu.

V závěru této zprávy doporučujeme občanům, aby se i ve vlastním zájmu následně seznámili s
veškerými dotčenými právními normami týkajícími se sběru odpadu, jeho likvidace a zpoplatnění s
jeho nakládáním. Nutno též i uvést, že k přijetí této nové OZV č.1/2021 dochází i z důvodu
vymahatelnosti předepsaných poplatků, jelikož vyhláška o místním poplatku a následně vyhotovený
platební výměr se tak případně v tom horším případě stane exekuční titulem uplatněné exekuce.
Věříme, že přijetím nové vyhlášky o místním poplatku za odpady dojde k radikální úpravě povinností,
jak občanů tak i obce samotné, což povede k tomu, že právě plněním povinností občanů hrazením
poplatku a odkládáním odpadů na místa k tomu určená, bude zachováno v naší obci a jejím
bezprostředním okolí zdravé životní prostředí nás všech!

