
 

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

 

Tento místní poplatek se, i přes znatelně zvýšené výdaje za tyto služby v loňském roce, pro 

rok 2019 nemění a je stanoven částkou 800,- Kč za občana a rok. Povinnost hradit poplatek 

v obci Polerady i termín platby je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012, zveřejněné 

na webových stránkách obce Polerady v sekci „Zákony, předpisy, vyhlášky“.  

I nadále platí současné pravidlo 1 svozové nádoby pro 1 – 3 platící obyvatele bytu/domu a 

druhé nádoby od počtu 4 platících obyvatel jedné nemovitosti. Tento model byl nastaven na 

základě propočtů výdajů a nákladů na svoz a likvidaci komunálních odpadů i na základě 

praktických poznatků potřeb domácností na objem svozových nádob tak, abychom nemuseli 

poplatky od občanů navyšovat až na jejich maximální možnou úroveň. Při pečlivém třídění 

všech složek, pro které jsou v obci připraveny kontejnery na tříděný odpad (papír, nápojové 

kartony, plasty, sklo, kovový odpad) a složek bioodpadu, uložitelného na obcí zřízeném 

centrálním uložišti, dokáže i vícečlenná rodina bez problémů vyjít s jednou popelnicí. 

V případě požadavku na dokoupení možnosti vývozu druhé či třetí nádoby, aniž by na to 

počtem platících obyvatel vznikl nárok, bude toto obcí umožněno za manipulační poplatek 

(pokrytí nákladů na svoz 1 nádoby) ve výši 1500,- Kč/nádobu o objemu 120 l a 2600,- 

Kč/nádobu o objemu 240 l.  Je tedy na každém z nás, zda využijeme možnost bezplatné 

likvidace tříděného odpadu v obci, nebo si zainvestujeme do další popelnice.     

Svoz komunálního odpadu bude i nadále probíhat v sezónním režimu, tzn. 1x týdně v období 

říjen – březen a 1x za 14 dní v období duben – září. V případě zájmu o nestandardní celoroční 

týdenní svozy je možno tuto službu opět dokoupit za nákladovou položku 515,- Kč/nádobu o 

objemu 120 l, případně za 1030,- Kč/nádobu o objemu 240 l.  

V obci dále probíhá 2x ročně (na jaře a na podzim) pravidelný svoz nebezpečných a 

velkoobjemových odpadů, všichni obyvatelé obce mají zároveň možnost bezplatné likvidace 

bioodpadu.   

Je třeba si uvědomit, že výdaje z obecního rozpočtu, vynaložené na svoz a likvidaci veškerého 

odpadu z obce, jsou daleko vyšší, než příjmy z vybraných poplatků a podíl doplatku z obecní 

pokladny se neustále zvyšuje. To je způsobeno jak zvyšováním komfortu ve svozu tříděného 

odpadu, kdy jsou doplňovány nové kontejnery a zvyšovány četnosti jejich svozů, abychom 

plně uspokojili potřeby všech našich obyvatel, tak současným problémem s velkým 

množstvím obyvatel nepřihlášených k trvalému pobytu v naší obci a přesto zde produkujících 

odpady k nutné likvidaci, v neposlední řadě pak i díky neustálé likvidaci černých skládek, 

vznikajících v nejbližším okolí obce. Pokud tento trend bude dále pokračovat, dá se 

předpokládat, že v příštím roce bude cena poplatku za svoz komunálního odpadu povýšena, 

případně změněn celkový systém výběru poplatku. Odpadové hospodářství obce není 

výdělečná služba a pokud se razantně nezmění počet trvale bydlících obyvatel v obci a 

ukázněnost občanů při třídění odpadů, nelze počítat se stále větší dotací této služby z rozpočtu 

obce, jelikož jsou před námi daleko potřebnější výdaje.   
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