Nový systém likvidace komunálních odpadů od 1. 1. 2022
Na základě nové odpadové legislativy a v souladu s nově schválenou obecně závaznou
vyhláškou obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, se
od 1. 1. 2022 kompletně mění odpadový systém obce.
Od 1. 1. 2022

-

zaveden jednotný poplatek za svoz 700,-Kč/osoba/rok
ruší se vývoz dle četnosti, vývoz odpadu bude jednou za 14 dní

Občané, kteří měli v současné době svoz týdenní, a 14 ti denní svoz by jim nepostačoval, si
musí přikoupit buď další popelnici o objemu 110 l nebo 120 l nebo použít popelnici o objemu
240 l.
Osvobození od poplatku
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v
obci a která
má místo pobytu v sídle ohlašovny, pokud se celý rok zdržuje mimo území obce,

a)

pokud je zároveň poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. b), a to od poplatku dle čl. 2 odst. 1
písm. b) za podmínky, že i ostatní případní spoluvlastnici jsou přihlášeni k pobytu v obci.

b)

((2)
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která: a)má místo pobytu v sídle ohlašovny, pokud se celý rok zdržuje mimo
území obce, b)pokud je zároveň poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. b), a to od poplatku dle čl. 2
odst. 1 písm. b) za podmínky, že i ostatní případní spoluvlastnici jsou přihlášeni k pobytu v obci.)

Platit poplatek tedy nemusí výše zmínění, ale nadále mají ohlašovací povinnost, je tedy nutné
pro každého občana s trvalým bydlištěm či majitele nemovitosti vyplnit prohlášení
poplatníka.
Prohlášení poplatníka je možné stáhnout níže pod textem, nebo si ho osobně vyzvednout na
OÚ Sendražice. Vyplněný a podepsaný formulář lze předat buď osobně na OÚ Sendražice
nebo ho zaslat oskenovaný na e-mail ou@sendrazice.cz
Platba musí být provedena v termínu od 1. ledna do 31. ledna kalendářního roku:

-

hotově osobně na OÚ Sendražice – známka na popelnici bude vydána ihned,
bezhotovostně na účet č. 27-2032040217/0100, variabilní symbol je ve tvaru 1337 + č.
p. (v. s. zadávejte bez znamének, tedy např. bydlíte v čp. 1 VS bude 13371), do
poznámky k platbě veďte jméno poplatníka a rok narození – známka obdržíte po
úhradě, bude vhozena do schránky.

Prohlášení a poplatek je potřeba vyplnit a zaslat za každou osobu zvlášť.
Prohlášení je nutné vyplnit se všemi podrobnostmi, včetně majitele nemovitosti, aby se
předešlo pozdějším výzvám k nápravě či upomínkám za platbu, která se nespárovala kvůli
chybějícím údajům.

Ihned po novém roce začne platit svoz pro všechny ve frekvenci 1x za 2 týdny, a to vždy
každé pondělí v sudý týden počínaje dnem 10. 1. 2022. Nebude záležet na tom, jakou máte na
popelnici dosud známku z roku 2021 (měsíční, dvouměsíční, …). Na stávající svozové
známky pro rok 2021 se bude vyvážet opět do konce splatnosti nového poplatku 31. 1. 2022.
Pokud je pro vás čtrnáctidenní svoz příliš častý, není vaší povinností popelnici ve svozový
den nechat vysypat. Můžete ji vyndat jednou za měsíc.
Časté konstatování je „tak já nebudu třídit“. Podle zákona o odpadech je každý povinen
třídit. Pokud by došlo k rapidnímu propadu ve třídění, což znamená zvýšení nákladů města
na odpadové hospodářství, může v budoucnu dojít ke zvýšení poplatku na osobu, případě
zrušení nějakých osvobození.
S veškerými dotazy se lze obrátit na paní Ivu Černou tel. 774 261 846, email
ou@sendrazice.cz

Prohlášení – ke stažení

