OTÁZKY A ODPOVĚDI K NOVÉMU POPLATKU ZA SVOZ ODPADU VE MĚSTĚ
SLUŠOVICE
Nový způsob výběru poplatku za komunální odpad ve Slušovicích je přizpůsoben novým
zákonným předpisům, které mají za cíl zmenšovat množství odpadu odkládaného na skládky
a zvýšit množství vytříděného odpadu.

Proč nezůstaly poplatky na občana jako v roce 2021 a nedošlo pouze k jejich navýšení?
Ve stávajícím způsobu výběru poplatků nebylo možné pokračovat z důvodu změn v zákonných
předpisech. V letošním roce je již možné takto vybírat poplatky jen od obyvatel, kteří mají ve Slušovicích
trvalý pobyt. Vzhledem ke skutečnosti, že ve Slušovicích bydlí poměrně dost obyvatel, kteří v našem
městě nemají trvalý pobyt, musela být zvolena varianta výběru poplatku podle objemu popelnice
(svozové nádoby). Doposud jsme také vybírali poplatky od všech, kteří odpad ve Slušovicích tvořili,
tedy i od těch, kteří ve Slušovicích bydlí a nemají zde trvalý pobyt.
Podle čeho byla stanovena cena poplatku?
Na začátku je potřeba zdůraznit některé skutečnosti. Město Slušovice neměnilo výši poplatku od roku
2013. Do konce minulého roku nijak neomezovalo množství odloženého komunálního odpadu do
popelnic a ve sběrném dvoře. Modelovým příkladem pro stanovení poplatku byla 120 litrová popelnice
ve čtrnáctidenním svozu pro čtyřčlennou rodinu. Tato rodina platila 2 000 Kč a nově bude platit
2 184 Kč. Ovšem je nutné uznat, že stanovit poplatek tak, aby vyhovoval každé rodině, je nemožné.
Je jasné, že pro některé občany bude těžká volba, jak velkou nádobu a v jaké četnosti svozu si vybrat,
když doposud nebyl důvod k žádnému omezování. Protože je nový způsob poplatku zatím velkou
neznámou, je vedení města jasné, že bude muset podmínky poplatku v budoucnu, třeba i příznivěji,
upravovat. Podmínkou ale bude, aby občané systém dodržovali a nesnažili se odpadu zbavovat
způsobem, který by městu náklady na odpad zvyšoval (odkládání odpadu do nádob určených pro jiné
odpady, černé skládky, atd.) a také nezhoršovali ovzduší v našem městě pálením odpadu v kotlích.
Musí odevzdávat vyplněný formulář ohlášení plátce místního poplatku za odkládání
komunálního odpadu každý byt v rodinném domě či bytových domech?
Za každý rodinný dům se odevzdává pouze jeden formulář bez ohledu na to, kolik bytů a obyvatel se
v domě nachází.
Za malé bytové domy, kde jsou zavedeny malé popelnice na každý byt, musí být odevzdán formulář
za každý byt zvlášť.
Za velké bytové domy, které používají velkoobjemové kontejnery 1 100 litrů, stačí odevzdat vyplněný
formulář pouze zástupcem tohoto domu.
Kdy se bude poplatek za svoz odpadu za rok 2022 platit?
Vzhledem k tomu, že je možné velikost nádoby a četnost vývozů během roku měnit (musí být písemně
oznámeno novým ohlášením) bude se poplatek za svoz platit až v následujícím roce 2023.
Jak budou nádoby na odpad označeny?
Při odevzdání formuláře pro Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu
obdrží plátce samolepku, na které bude vyznačena četnost vývozu, velikost nádoby a číslo popisné
domu.
Bude nutné si pořídit novou popelnici, aby odpovídala vybranému objemu nádoby ve formuláři
pro ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu?
Ano, skutečný objem nádoby musí odpovídat vybranému objemu ve formuláři.

Lze novou popelnici koupit na městském úřadě?
Při odevzdání formuláře je možné si novou popelnici objednat.
Může si bytový dům vyčlenit velkoobjemový(é) kontejner(y) 1 100 litrů pro svůj bytový dům?
Takový postup bude naopak nutný. Je možné také uvažovat o variantě, že se dva bytové domy podělí
o jeden kontejner. Doporučuje se kontejner zamykat.
U svozové firmy Marius Pedersen je možné si objednat zámek s univerzálním klíčem a nově také vyřešit
pořízení nebo nájem kontejneru.
Kontakt si můžete vyžádat při odevzdání ohlášení.
Nelze místo pořízení nové popelnice používat plastové pytle?
Nelze, protože při přetížení nebo díky vadě materiálu pytle, či ostrém předmětu uvnitř pytle, docházelo
při zvednutí a nakládání k jeho roztržení. Pokud budete mít výjimečně více odpadu patřícího do
popelnice, je možné jej odevzdat v pytli označeném nálepkou (60 nebo 120 litrů), kterou lze zakoupit
nad rámec na městském úřadě.
Bude se platit poplatek i za neobydlené domy?
Ano, ve vyhlášce je stanoven minimální poplatek za nemovitost – 60 litrů za měsíc, která musí být
zaplacena i za neobydlený dům.
Bude se platit poplatek i za chatu, pokud platím za rodinný dům ve Slušovicích?
Ano, i na chatu se vztahuje povinnost zaplatit minimální poplatek za nemovitost, tj. za 60 litrů odpadu
za měsíc. Odpady z chat musí být odevzdávány v nálepkou označených pytlích (60 nebo 120 litrů) ve
sběrném dvoře. Nálepky obdrží plátce při odevzdání ohlášení.
Bude zpoplatněno odevzdávání vytříděných složek (sklo, plasty, papír atd.) ve sběrném dvoře?
Odevzdávání těchto vytříděných složek do kontejnerů rozmístěných po městě a odevzdávání ve
sběrném dvoře zůstává zdarma.
Neuvažuje se o rozmístění kontejnerů na vytříděný drobný kovový odpad (např. plechovky) či
použitý kuchyňský olej?
V současné době jejich rozmístění neplánujeme, ale je možné tento odpad bezplatně odevzdávat ve
sběrném dvoře.
Bude zpoplatněno odevzdávání velkoobjemového odpadu např. částí nábytku ve sběrném
dvoře?
V současné době zůstane odevzdávání tohoto odpadu ve sběrném dvoře zdarma, ale s největší
pravděpodobností bude v budoucnosti zpoplatněno. Není a nebude ale možné jeho odevzdávání ve
velkém množství např. pokud budou vyklízeny celé místnosti byt či dům. Odvoz na skládku většího
množství si musí majitel zajistit vlastním odvozem na skládku nebo přes soukromého dopravce. Město
tuto službu nemůže nabídnout, protože má kontejnerový vůz vyčleněný hlavně na odvoz vytříděného
odpadu. S navýšeným množstvím vytříděného odpadu ještě jeho vytížení vzroste.
Od kdy bude nový systém spuštěn?
Zastupitelstvo města odsouhlasilo dostatečný časový prostor pro zavedení nového systému. Městským
rozhlasem, kabelovou televizí a na webových stránkách bude oznámeno zahájení odevzdávání
Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu. Po výběru většiny, bude zahájen
svoz jen popelnic s novou nálepkou. Předpoklad je, že to bude cca 4-5 týdnů po zahájení odevzdávání
Ohlášení.

