OBEC KYSELKA
Radošov 118, 362 72 Kyselka

Vážení a milí občané a vlastníci nemovitostí v obci Kyselka.
Dovolte abych vám do nového roku 2022 popřál pevné zdraví, životní pohodu a úspěchy jak
v soukromém, tak v pracovním životě.
S příchodem nového roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., dle něhož
dochází ke změnám ve způsobu úhrady za odkládání odpadu z nemovité věci na území obce.
Nový zákon o odpadech je postaven na tom, kolik odpadů občané dokáží vytřídit k dalšímu
využití (plasty, papír, bioodpad, kov, textil, použité kuchyňské oleje atd.) a jaké vznikne
množství komunálního odpadu, který se ukládá na skládku. Snahou nás všech by mělo být
vyprodukovat co nejméně komunálního odpadu, který se odváží na skládku, a naopak co
nejvíce odpadu vytřídit. I z toho důvodu můžete v nejbližších dnech očekávat navýšení počtu
nádob na tříděný odpad.
Nový odpadový zákon samozřejmě přináší postupné zdražování odpadů. Při tvorbě obecně
závazné vyhlášky obce a zejména stanovení sazby poplatku za litr odpadu jsme se snažili, aby
nebylo zdražení příliš razantní. V polovině roku budeme bilancovat a uvidíme, jestli je sazba
dostatečná. Záleží tedy jen na nás všech, jak se k novému zákonu postavíme a kolik peněz nám
„vytáhne“ z našich peněženek.

Informace o změnách způsobu úhrady za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci na území obce Kyselka.
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně systému úhrad za svoz komunálního odpadu (veškeré změny
jsou dány zákonem a upraveny nově vydanými obecně závaznými vyhláškami č. 3/2021
a 4/2021)
Vlastník nemovitosti (stačí 1 vlastník za nemovitost) se musí přihlásit k místnímu poplatku
pomocí formuláře „Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2022“. Ohlašovací povinnost musí splnit buď
společenství vlastníků jednotek (SVJ), vlastník nemovitosti, anebo ten, kdo na základě plné
moci zastupuje vlastníka či SVJ (např. spravující realitní kancelář).
Systém vývozu se nemění, u domů zůstanou zachovány nádoby i frekvence jejich vývozu tak,
jak je nyní smluveno.
Vyplněné formuláře můžete zaslat poštou, e-mailem (e-podatelna@obeckyselka.cz) nebo
osobně přinést.
Formulář je také ke stažení na webových stránkách obce nebo připraven k vyzvednutí na OÚ.
V dokumentu jsou uvedeny údaje o plátci, tedy vlastníkovi nemovitosti, případně údaje
Společenství vlastníků jednotek (SVJ), údaje o počtu osob, které bydlí v nemovitosti (nemusí
se jednat o trvale hlášené osoby) a údaje o nemovitosti.
Následně plátce uvede údaje o velikosti nádoby a četnosti vývozu odpadu.
Základem dílčího poplatku je kapacita odpadové nádoby pro nemovitou věc na odpad za
kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka. Sazba poplatku 0,50 Kč/ litr je stanovena
obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021.
Příklad: Domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů
s frekvencí svozu jedenkrát za 14 dní, zaplatí 1 560 Kč za rok, tedy 780 Kč za pololetí. Za
neobydlený objekt určený k rodinné rekreaci zaplatí majitel jako za vyprodukování 60 litrů
odpadu měsíčně, 360 Kč za rok, tj. 180 Kč za pololetí.

OBEC KYSELKA
Radošov 118, 362 72 Kyselka
Tabulka předpokládaných poplatků za rok 2022
Nádoba (v litrech)
60
70
80
110
120
240
660
1100

1 x za týden
1 560 Kč
1 820 Kč
2 080 Kč
2 860 Kč
3 120 Kč
6 240 Kč
17 160 Kč
28 600 Kč

1 x za 14 dní
780 Kč
910 Kč
1 040 Kč
1 430 Kč
1 560 Kč
3 120 Kč
8 580 Kč
14 300 Kč

Kombinace
1 170 Kč
1 365 Kč
1 560 Kč
2 145 Kč
2 340 Kč
4 680 Kč
12 870 Kč
21 450 Kč

Je nutné přepočítat kapacitu nádoby a četnost vývozu, kdy musí být vždy splněna podmínka,
že na jednu osobu žijící v nemovitosti připadá minimálně 60 l odpadu na měsíc. Přepočet
provede pracovnice obecního úřadu a v případě potřeby s vámi projedná případné změny tak,
aby nebyla porušena obecně závazná vyhláška.
Úhrada za období od 1. ledna do 30. června bude splatná do 31. července příslušného
kalendářního roku, a za období od 1. července do 31. prosince, do 31. ledna následujícího
kalendářního roku. Na konci pololetí obdrží každá plátce vyúčtování s platebními údaji. Úhradu
bude možné provést v hotovosti nebo platební kartou v sekretariátu obecního úřadu nebo
bankovním převodem.
Nájem odpadových nádob není předmětem obecně závazné vyhlášky a je řešen samostatně dle
ceníku. Nájem odpadových nádob je splatný k 31. 3. 2022. Úhradu bude možné provést
v hotovosti nebo platební kartou v sekretariátu obecního úřadu nebo bankovním převodem na
účet obce 3320341/0100 pod variabilním symbolem „9999“.
Ceny pronájmu nádob na rok 2022
NÁDOBA (v litrech)

Cena za rok

60, 70, 80, 110, 120
240
660, 1100

200 Kč
250 Kč
2000 Kč

Veškeré další potřebné informace Vám podá pracovnice obecního úřadu tel. 353 941 127,
email: e-podatelna@obeckyselka.cz.

V Kyselce dne 3.1. 2022

Aleš Labík
starosta obce Kyselka

Veškeré informace najdete na webových stránkách, včetně formuláře a obecně závazných vyhlášek.

www.obeckyselka.cz

