
 

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu             

pro rok 2020 

 

Tento místní poplatek se vzhledem k neustále rostoucím výdajům obce za tyto služby, zvyšuje pro rok 

2020 o 100,- Kč na celkovou částku 900,- Kč za občana a rok. Povinnost hradit poplatek v obci Polerady 

i termín platby je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, zveřejněné na webových stránkách 

obce Polerady v sekci „Právní předpisy obce“. 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. Tento trend se dá bohužel očekávat i 

do dalších let, kdy se předpokládá postupné uzavírání centrálních skládek komunálního odpadu a tlak 

na maximální vytříděnost odpadu, což se dotkne každého z nás.     

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. Při pečlivém třídění všech složek, pro které jsou v obci připraveny 

kontejnery na tříděný odpad (papír, nápojové kartony, sklo, kovový odpad, oleje) a složek bioodpadu, 

uložitelného v kompostérech nebo 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 roční 

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 pro občany 

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

Novinkou letošního roku je zavedení systému svozu tříděného plastového odpadu přímo od domů, kdy 

budou všem bytovým jednotkám v obci zdarma zapůjčeny žluté nádoby o objemu 120 l, sloužící pro 

komfortní třídění plastových odpadů přímo v místě jejich vzniku. Tímto krokem, vedoucím 

k výraznému zlepšení vytříděnosti odpadu, dojde jednak ke snížení objemu směsného odpadu z každé 

domácnosti, rovněž i k eliminaci současného nešvaru s odkládáním nevhodných či nevytříděných 

odpadů do centrálních plastových kontejnerů, jejichž následný vývoz stojí obec nemalé investice navíc. 

Nádoby na plast budou celoročně vyváženy 1x za 14 dní.  

Svoz směsného 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.  

K výše uvedeným možnostem je pak nutné i započítat možnost zakoupení si samolepky na popelnici 

pro mimořádný jednorázový odvoz nebo plastového pytle na odpad, s logem vývozové firmy FCC. 

V obou případech je prodejní cena 50 Kč/ks.  

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, pro které budou 

od jara nově sloužit kontejnery umístěné u současného uložiště trávy a větví.    
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