OBEC RADČICE
Nový systém odpadového hospodářství od 1.1.2022
Vážení občané,
Z důvodu účinnosti nového zákona o odpadech, který upravuje nakládání s komunálními odpady a
dalšími odpady v obecním systému odpadového hospodářství, jsme jako obec nuceni realizovat změnu
způsobu platby za svoz komunálního odpadu. Jedná se o plošnou změnu odpadové legislativy, která se
týká všech obcí a dotýká se všech občanů.
Proč se tak děje?
V souvislosti se zhoršujícím se stavem životního prostředí, státy EU směřují od skládkování ke třídění,
k recyklaci a k využití odpadových materiálů. Česká republika toto rozhodnutí zavádí do praxe změnou
zákona o odpadech (541/2020 Sb) a zákona o místních poplatcích. Pro všechny obce a města to
znamená zrušit dosavadní způsob placení za likvidaci komunálního odpadu.
Cílem je, aby příjmy od občanů a společnosti Eko-kom (odměna za zajištění zpětného odběru) co
nejvíce pokryly v budoucnu výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, snižovaly obcím dotování
celého systému a motivovaly občany k zodpovědném přístupu ke třídění.
Legislativa cílí na snižování množství komunálního odpadu, který běžně končí na skládkách. Chystají se
výrazná zdražování skládkovacích poplatků za uložení odpadu z 500 Kč/tuna až na 1850 Kč /tuna do
roku 2029.
Nastavení obce Radčice
V minulosti naši občané platili poplatek 500 Kč/osoba bez ohledu, zda měli popelnici nebo využívali
velkoobjemový kontejner na komunální odpad. Po celoplošném přechodu na popelnicový systém naši
občané platili pouze za odvoz popelnic za ceník svozové společnosti. Obec tak nemotivovala ke třídění
odpadů, snižování objemu vyvezeného komunálního odpadu, a navíc celý systém výrazně dotovala až
150 tis. ročně.
Aktuální změny zakotvujeme v nové Obecně závazné vyhlášce obce Radčice 2/2021, o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku podle kapacity
soustřeďovacích prostředků na odpad) odsouhlasené 3.12.2021 usnesením č. 43/2021. Zároveň
prosím věnujte pozornost novelizované vyhlášce 01/2022, která upravuje litry na osobu.
Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků v litrech připadající na poplatníka.
Zastupitelstvo obce stanovuje minimální základ dílčího poplatku 48 litrů na osobu a měsíc.
Sazba poplatku je zastupitelstvem obce určena ve výši 0.90 Kč za litr odpadu.
Poplatek je tedy vypočítán podle objednané velikosti popelnice (nádoby) rozpočítané na počet členů
v domácnosti při splnění daného minima 48 litrů / osoba/měsíc.
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Při jednoduchém výpočtu to pak znamená, že poměrná část na osobu a měsíc je 0.90Kč x 48 litrů =
43,2 Kč na osobu a měsíc toto vynásobeno 12 měsíci nám dává částku 518,4 Kč ročně / osoba / rok
při nejnižší možné produkci směsného odpadu (576 litrů/osoba/rok)
Koncept, kdy se mimo ceny svozu pracuje i s objemem vyvezeného směsného odpadu je zcela nový a
cílí i na postupné zmenšování tohoto odpadu a většího důrazu na třídění.
Příklad: Domácnost, která má 4 členy, produkuje ročně průměrné množství odpadu 2 304 litrů, dle tohoto
množství je nutno nastavit kapacitu vývozové nádoby. Pokud zvolím nejnižší možnou, což je 80 litrová nádoba
vyvezená 2 x měsíčně (takto pokryje domácnost 2 080 litrů), 224 litrů, které je povinna v rámci vyhlášky pokrýt
doplní koupí 4 (60 litrových) nebo 2 (110 litrových) pytlů na směsný odpad. Při tomto snížení kapacity
opakovaně vyvážené nádoby na směsný odpad poklesne produkce tohoto skládkovaného odpadu a měla by se
tak zvýšit produkce odpadu dotřiďovaného. Dokoupené pytle na směsný odpad, tak fungují jako rezerva,
pokud by produkce směsného odpadu jednorázově vzrostla. Při tomto nastavení bude platba ze 4členné
domácnosti 2 072Kč.

Každá domácnost si však může zvolit nádobu o větším objemu a zvolit si preferovanou frekvenci
vývozu.
Nově nastavená metodika poplatku tak zohledňuje nejen vývoz komunálního odpadu v nádobách, ale
pamatuje a vytváří rezervu na odvoz a likvidaci tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a dalších
složek (elektrozařízení, baterie, bioodpad, jedlé tuky a oleje)
Pokud odpad produkujete, máte povinnost jej třídit a ukládat na místa určení v souladu s obecní
vyhláškou a zákonem o odpadech. Pro každého existuje povinnost třídit papír, plast, sklo, kov, odpad
nebezpečný i biologický rostlinného původu atd. Obec je povinna pak zajistit místa pro jeho odkládání.
Splnění ohlašovací povinnosti občanů
Všichni občané a ti, kdo u nás vlastní nemovitost, se musí registrovat na obecním úřadě k platbě
poplatku za odpady do 31.1.2022, a to osobně v době úředních hodin nebo elektronicky na
ou.radcice@volny.cz.
Platby
Dle OZV lze poplatek uhradit ve 2 splátkách, a to
a) Do 30.6.2022
b) Do 31.12.2022
Platby v hotovosti v době úředních hodin.
Bankovní spojení 127 20 451/0100, VS 222
Děkujeme všem za zodpovědný přístup a pečlivé zvážení svého nastavení v novém konceptu
odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo obce
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