
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU POPLATKOVÉ POVINNOSTI OD 1.1.2022 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která navazuje na nový 

zákon č. 541/2020 Sb. a novelu zákona o místních poplatcích č. 565/1990 

ve znění zákonů. 

 
Vážení spoluobčané,  

Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který obcím a městům stanovuje 

výrazně přísnější podmínky pro třídění. Zatímco dosud končily dvě třetiny odpadu na 

skládkách a jen třetina v třídírnách, je snaha tento poměr otočit. 

 „Nový zákon o odpadech přenesl řadu povinností ze státu na bedra obcí a měst,“. „Jednou 

z největších změn, které zákon přináší, je posunutí konce skládkování směsného komunálního 

odpadu o šest let na rok 2030. Postupně se ovšem budou navyšovat poplatky za skládkování. 

Pokud bude město nebo obec se svými obyvateli špatně třídit, všem se to výrazně prodraží,“  

Současná částka 500 Kč za tunu uloženého odpadu vzroste postupně až na 1.850 Kč 

v roce 2029 (téměř 4x více). Přijetím nového zákona se navyšují obcím náklady spojené 

s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách. Od 1. ledna 2021 došlo také 

k omezení typu odpadů, který může být na skládky přijímán. Jakmile obec nedodrží nové 

podmínky, vystavuje se riziku pokuty 200 000 korun. „Obce dostaly povinnost do roku 2025 

navýšit množství tříděného odpadu na 60 %, o pět let později měl by vzrůst tento podíl na 65 

%. Týká se to klasických komodit, kterými jsou papír, plast a sklo, ale i bioodpad.  Kdo 

nezlepší třídění, zaplatí víc. 

Pro vaši představu zde uvádím roční náklady obce Veliše za komunální odpad.  

Celkové náklady, které doplácí obec  za roční svoz komunálního odpadu   činí  213.000,-

Kč + 75.000,-Kč za dary trvale přihlášeným občanům. Náklady každoročně stoupají. 

_________________________________________________________________________________ 

Roční náklady za směsný komunální odpad  (popelnice)..……….……………… 140.000,- Kč 

Roční příspěvek trvale přihlášeným občanům za komunální odpad ……………….75.000,-Kč 

Roční náklady za odvoz tříděného odpadu (kontejnery - papír,sklo, PETky)……. 115.000,-Kč 

Roční náklady za svoz bioodpadu  (kontejnery od duben-listopad) ……………....30.000,- Kč 

Náklady za 2 kontejnery za směsný komunální odpad  

(vždy v květnu, 1 Veliš, 1 Vesec na jarní úklid)…………………………………….16.500,-Kč 

Celkové roční náklady za komunální odpad ………………………………..……376.000,-Kč 

 

Příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM  (recyklace odpadů)…………………….… 45.000,-Kč 

Příjmy za komun. odpad (popelnice) od obyvatel ………………………………..… 43.000,-Kč 

Celkový příjem obce za odpad …………………………………………..…...…..... 88.000,-Kč 

________________________________________________________________  

Z tohoto výčtu je patrné, že obec doplácí na komunální odpad značnou částku, která se 

neustále zvyšuje. Proto bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce, vzhledem k napjatému 

rozpočtu obce a z důvodu realizace budování vodovodu a kanalizace, že příspěvek trvale 



přihlášeným občanům na komunální odpad nebude nadále poskytován. Každoroční dar z FVE 

(fotovoltaické elektrárny) Veliš bude použit na úhradu za tříděný odpad,  bioodpad a další 

náklady spojené s těmito odpady, které jsou a budou  pro všechny občany vždy zdarma.  

Obec Veliš vydala novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za 

odkládávání komunálního odpadu z nemovité věci. Základem dílčího poplatku je objem 

odpadu odloženého z nemovité věci za kalendářní měsíc v litrech připadajícího na poplatníka. 

Objemem odpadu odloženého z nemovité věci za kalendářní měsíc připadající na poplatníka 

je  

a) podíl objemu odpadu odloženého z této nemovité věci za kalendářní měsíc a počtu 

fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště  na konci kalendářního 

měsíce, nebo  

b) objem odpadu odloženého z této nemovité věci za kalendářní měsíc v případě, že 

v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.  

Minimální základ dílčího poplatku činí 48 litrů. Sazba poplatku činí 0,75 Kč za litr 

odpadu.  

 

Aby byly splněny veškeré zákonné povinnosti, které jsou dány tímto novým zákonem,  je 

třeba do konce  února 2022 učinit jistý krok ze strany vás občanů bydlících v obcích 

Veliš a Vesec, aby vám i nadále mohl být svážen odpad: 

1. Splnit ohlašovací povinnost vyplněním „Ohlašovacího listu“- tuto povinnost má každý 

poplatník: 

-  Fyzická osoba, která bydlí v rodinném domě, bytě 

- Fyzická osoba, která vlastní nemovitost, kde nemá bydliště žádná fyzická osoba-např. 

majitel rekreačního objektu. 

Ohlašovací list může za členy jedné domácnosti vyplnit jeden člen domácnosti (samozřejmě 

zletilý). V ohlašovacím listu uvede velikost nádoby a další údaje potřebné pro zaevidování. 

Návod na vyplnění je v příloze tohoto Formuláře, který je zveřejněn i na www.velis.cz-úřad-

komunální odpad. 

Poplatníkem místního poplatku za odkládání komunálního odpadu se nově stávají i lidé, kteří 

dosud neměli s obcí Veliš a Vesec sepsanou Smlouvu o zajištění svozu, třídění a zneškodnění 

komunálního odpadu (platné do 31.12.2021) a bydlí v obcích Veliš a Vesec. Tito lidé jsou 

také povinni splnit Ohlašovací povinnost, zvolit si typ a velikost tzv. shromažďovacího 

prostředku (nádoby, popř. pytle). 

Další skupinou poplatníků jsou vlastníci nemovitostí, kde nemá bydliště žádná fyzická osoba. 

I oni jsou povinni splnit ohlašovací povinnost a zvolit způsob likvidace odpadu. 

Pokud nebude možné od konkrétní nemovitosti svážet odpad, např. z důvodu nedostupnosti 

objektu nebo velké vzdálenosti od místa obvyklého svozu, budeme u každého poplatníka tuto 

situaci řešit individuálně. 

2. Ohlašovací list si můžete stáhnout na našich stránkách, vytisknout, vyplnit doma a přinést 

v úředních hodinách na úřad nebo přijít vyplnit přímo na obecní úřad, příp. poslat datovou 

schránkou nebo vhodit do poštovní schránky úřadu. 

Pokud nemá někdo možnost dostavit se na úřad s vyplněným formulářem, je třeba nás 

kontaktovat. Lze nás kontaktovat i v případě, že máte jakékoli dotazy. Rádi vám je 

zodpovíme.  

3. Poučení: Nesplnění Ohlašovací povinnosti je vymahatelné dle §247a Zákona č. 280/2009 

Sb., Daňový řád. 

4. Placení poplatku: Poplatek bude možné uhradit v hotovosti na  poště, nebo elektronicky na 

číslo účtu obce nejdříve  od 1.1.2022, nejpozději do 31.3. 2022. 

http://www.velis.cz/


Částku a variabilní symbol dostane každý poplatník při ohlášení  do schránky, e-mailem 

nebo osobně. 

   

   
 

Závěrem bych ráda shrnula to co je uvedeno shora.  
1)  Žádám všechny, kteří ještě netřídí, aby začali třídit odpad. Jedině tak se 

vyhneme v budoucnosti sankcím a zvýšeným poplatků. V případě potřeby, obec 
ještě více posílí kontejnery na tříděný odpad. 

2) Každý si může změnit velikost a četnost popelnic.  Minimální objem odpadu 
odloženého z nemovité věci za kalendářní měsíc v litrech připadající na 
poplatníka (trvale přihlášeného občana a chalupáře) je 48 litrů. V případě, že 
poplatník má pouze pytle, minimální odběr pytlů za rok na nemovitost nebo 1 
trvale přihlášeného občana  je 5 kusů (částka 400,-Kč).    

3) Žádám každého poplatníka o vyplnění ohlašovacího listu a vrácení zpět na 
obec. 

     4) Poté bude každému stanoven poplatek, který bude možné uhradit na poště, 
nebo elektronicky na účet obce.  
 

Děkuji všem za spolupráci.  

Naďa Bíšková – starostka obce  

 

 

 

 

 

Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního 
odpadu pro území obce Veliš a Vesec  

Nádoba na směsný odpad (popelnice) 
četnost 
svozu Částka Kč 

60l  14ti denní 1.080,- 

80l  14ti denní 1.440,- 

120l  14ti denní 2.160,- 

240l 14ti denní 4.022,- 

pytel na komunální odpad -  120 l   80,- 

 
   

Místní poplatek ze psů      

za každého 1 psa     100,- Kč 

 


