
Poplatek za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 2022 

 

Zastupitelstvo obce Olešnice se na svém zasedání dne 24.11.2021 usnesením č. 3/VIII/2021 

usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku řešící poplatky za odkládání směsného komunálního odpadu 

z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se 

nachází na území obce. 

Do konce roku 2021 vycházela cena za svoz z ceny svozové firmy (sběrného místa a četnosti 

svozu). Stanovení výše poplatku od roku 2022 je určeno podle nové odpadové legislativy. Nově se 

musí výše poplatku odvíjet od kapacity (popelnice nebo pytle) v litrech za každý měsíc, frekvence 

svozu (1x14 dní nebo kombinovaný svoz) a sazbou za litr směsného komunálního odpadu.  

Dle těchto údajů se odvíjí výše poplatku dle konkrétního případu: 

Stálé svozové místo  

   1 x 14 dnů (26x/rok)   kombinovaný svoz (39x/rok) 

Nádoba 60 l    1100,-      1650,- 

Nádoba 80 l    1450,-     2200,- 

Nádoba 110 l    2000,-     3000,- 

Bez stálého svozového místa 

7 pytlů 110 l / osobu   550,- 

V případě objektu pro rekreaci se uvažuje s min. 1 osobou 

Splatnost poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je jednorázově 

nejpozději do 15. ledna následujícího roku, nebo ve dvou splátkách ( za 1. pololetí do 15.července 

daného roku a za 2. pololetí do 15.ledna následujícího roku ). 

Ohlašovací povinnost a ohlášení podmínek za odkládání komunálního odpadu je na každém 

majiteli nemovitosti ( byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci ). 

Připomínáme posouzení aktuální potřeby četnosti svozu, tedy zvážit zda potřebujete 

kombinovaný svoz, stávající velikost sběrné nádoby a případně nutnost stálého svozového místa. 

I nadále obec organizuje sběr tříděného ( separovaného ) odpadu ( plastů, nápojových 

kartonů, kovových balů ) kdy mají občané možnost vyzvednou na OÚ pytle pro tyto druhy tříděného 

odpadu a následně je odevzdávat u budova OÚ. Dále je možnost využívat velko-objemové kontejnery 

pro sklo, plasty a papír umístěné v Olešnici na návsi a na Pohořské návsi.  

Náklady spojené s likvidací tříděného odpadu ( cca 410,- Kč/osobu za loňský rok ) jsou 

hrazeny z rozpočtu obce a jsou tedy pro občany zdarma.        

Poplatky za psa: 50,- Kč/rok 

Poplatky stočné (napojení do obecní kanalizace): 25,- Kč za osobu/rok 

Poplatky za pronájem popelnice: 150,- Kč                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


