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  SKRŠÍNSKÉ LISTY 
 NEPRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ OBČASNÍK  

„SKRDOCH“ 

ODPADY 2022 – POPIS A POKYNY 

Nová OZV pro odpadové hospodářství v obci, místní poplatek za likvidaci  

Koncem léta jsme vás prostřednictvím Listů informovali o tom, že 
obec Skršín nemůže dále realizovat systém obecního odpadového 
hospodářství podle starého zákona o odpadech, tedy přefakturací 
nákladů na vývoz směsného komunálního odpadu. Celé odpadové 
hospodářství musí od roku 2022 fungovat na základě nové 
legislativy, která obcím ukládá povinnost přechodu na výběr poplatku 
podle zákona o místních poplatcích a zároveň musí být 
zastupitelstvem obce přijata nová obecně závazná vyhláška, která řeší 
oblast odpadů v souladu s touto legislativou.  
Dále jsme vám dali možnost výběru formou ankety, zda bude obec 
Skršín zapojena i do nového společensky odpovědného systému 
recyklace, který výrazně podpoří environmentální požadavky 
v oblasti odpadového hospodářství, kde se většina občanů vyjádřila, 
že chce být součástí moderní doby a šetřit životní prostředí a 
obnovitelné zdroje. Zároveň bylo zastupitelstvem přislíbeno, že 
v případě maximalizace využití separace, bude mít tato změna i 
pozitivní finanční dopad pro občany.  
 

1. Přihlášení k poplatku  
 
Jako první krok, bude povinnost každého vlastníka nemovitosti 
v katastrálních územích všech tří obcí, ohlášení k poplatku. Tuto 
aktivitu je potřebné splnit nejpozději do 15.1.2022. Ohlášení bude ke 
stažení na webových stránkách obce a zároveň první kolo ohlášení 
rozneseme do schránek. Podepsanou přihlášku poplatníka můžete 
vrátit na obecní úřad buď osobně, vhozením do schránky nebo zaslat 
emailem. 
 

2. Platba poplatku  
 

Poplatek za likvidaci směsného komunálního odpadu podle zákona o 
místních poplatcích vzniká vždy za kalendářní rok, kdy je služba 
poskytována, se splatností do 28.2. následujícího kalendářního roku. 
První výměry poplatků tedy vzniknou až v roce 2023. Tento rok se 
nic platit nebude, jak bývalo po jiné roky zvykem.  
 

3. Fond pro podporu životního prostředí obce Skršín  
 
Do tohoto fondu budou od roku 2022 alokovány finanční prostředky 
ve výši 50 % daně z nemovitosti a cílem fondu je maximalizace 
podpory separace. Fond bude mít jasná pravidla, podle kterých bude 
přidělována podpora za separaci. Tedy jen ti, kteří maximalizují svoji 
separaci, mohou mít likvidaci odpadů zdarma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Výše poplatku  
 
Poplatek za vývoz směsného komunálního odpadu reflektuje objednaný 
objem k vývozu. Co znamená objem odpadní nádoby a frekvenci svozu?
Výše poplatku je stanovena na 1,- Kč za 1 l objednaného objemu 
v minimální výši 60 litrů. Jeden vývoz 60 litrového kontejneru bude stát 
60,- Kč. Pokud je frekvence vývozu jednou za 14 dní, potom roční 
vyměřovací základ poplatku činí: 
 
       1,- Kč (1 litr) * 60 l (objem nádoby) * 26 svozů = 1560,- Kč  
   
Pro jiné alternativy frekvence a velikosti objednaných nádob je výpočet 
stejný  
 
       1,- Kč (1 litr) * XX l (objem nádoby) * 26 (nebo 52) svozů 
 
Příklady:  
 
120 l nádoba jednou za 14 dní = 3120,- Kč  
120 l nádoba jednou za 7 dní = 6240,- Kč  
60 l nádoba jednou za 7 dní = 3120,- Kč 
240 l nádoba jednou za 14 dní = 6240,- Kč  
240 l nádoba jednou za 7 dní = 12480,- Kč  
 
 

5. Příspěvek z fondu  
 
Dlouhodobě je v naší obci průměrně produkováno 30 litrů směsného 
komunálního odpadu na jednoho obyvatele domácnosti za jeden týden. 
Tento průměr bude vycházet jako základ pro podporu z fondu v běžném 
režimu. Je to režim, kdy obec nerealizuje separaci formou door to door 
systému. O stejnou výši bude moci každý občan s trvalým pobytem 
požádat a do této výše může být za splnění podmínek fondu příspěvek 
poskytnut.  
 
Příklady: 
 
2-členná domácnost se 120 l kontejnerem a frekvencí svozu jednou za 14 
dní bude mít stanovený poplatek na 3120,- Kč ročně. Zároveň tato 
domácnost může požádat o maximální příspěvek z fondu, který je 30 Kč 
na jednoho obyvatele na 1 týden, to je 60 Kč za týden, 120 Kč za dva 
týdny a 3120,- Kč za kalendářní rok.  
 
Stanovený poplatek: 3120,- Kč  
Podpora z fondu: 3120,- Kč  
 
Výsledná platba: 0,- Kč  
 
3-členná domácnost může využít 80 litrový kontejner (zde bude 
nerealizovaná odchylka ve výpočtu, protože 90 l kontejner neexistuje), 
Pouze v přechodném období před přechodem na D2D.  
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4- členná domácnost může volit alternativu pro nulový výsledek 
následující:  
 

120 l svoz jednou týdně, nebo 240 l svoz jednou za 14 dní  
 

6.   Svozy nad rámec fondu  
 

V případě, že se rodina rozhodne nepodporovat separaci a zvolí si, že 
2-členná rodina chce nadále využívat 120 l svoz jednou týdně, bude 
výpočet následující: 
 
Vyměření poplatku: 120 l*52 svozů = 6240,- Kč  
Podpora z fondu: 30*2*52= 3120,- Kč  
 
Výsledkem je povinnost uhradit místní poplatek ve výši rozdílu, tedy 
3120,- Kč.  
 
  
     7. Přechod na D2D 
 
Po přechodu na systém door to door je základem další maximalizace 
separace a automaticky bude nádoba pro směsný odpad vyměněna za 
poloviční objem. Toto se nebude týkat 60 l nádob, ty se již zmenšit 
nedají. Zároveň již nebude možné realizovat svozy 1 za 7 dní, protože 
tento systém počítá s frekvencí svozů pouze 1 za 14 dní.  
Nastane tedy několik možností pro změnu: 
 
120 l nádoba s vývozem 1 za 14 dní bude nahrazena za 60 l 
s vývozem 1 za 14 dní.  
120 l nádoba s vývozem jednou za 7 dní bude nahrazena vývozem 
jednou za 14 dní s tou samou nádobou.  
60 l nádoba s jakoukoliv frekvencí bude ponechána na 60 l nádobu 
s frekvencí 1 za 14 dní.  
240 l nádoba s frekvencí 1 za 7 dní bude nahrazena frekvencí 1 za 14 
dní. Objem bude stejný.  
240 l nádoba s frekvencí 1 za 14 dní bude nahrazena nádobou 120 l 
s frekvencí 1 za 14 dní.  
80 l nádoba s oběma typy frekvencí bude nahrazována za 60 l nádoby 
s frekvencí 1 za 14 dní.  
 
Papír bude 240 l nádoba s frekvencí jednou za měsíc.  
Plasty bude 240 l nádoba s frekvencí 1 za měsíc.  
BIO odpad bude 120 l nebo 240 l nádoba s variabilní frekvencí podle 
ročního období. Přesné parametry nádob pro separovaný odpad D2D 
budou řešeny individuálně.    
 
  8. Podnikatelé  
 
Nejsou zapojeni do systému obecního odpadového hospodářství a 
toto jejich likvidace musí být řešena individuálně. V případě 
podnikatelů však bude nutné na obecní úřad doložit likvidaci odpadů 
vždy za předcházející rok, a to v minimálním rozsahu 5 typů odpadů 
(směsný, papír, plasty, bioodpad, sklo) V případě specifického typu 
podnikání, kde přímo podstata podnikání tvoří specifický typ odpadu, 
je nutno toto doložit např. VŽP. 
Připomínáme, že za podnikatele se považují sídla firem v obci. Pokud 
má podnikatel v obci v nemovitosti trvalý pobyt a zároveň sídlo 
firmy, jedná se o dvě samostatné aktivity, protože dochází k tvorbě 
odpadu z běžné domácnosti a podnikatelské činnosti. Přesné 
informace budou na základě typu a charakteru provozovny nebo sídla 
firmy řešeny individuálně na základě podnětu ze strany obyvatel. 
V případě, že nedojde k podnětu ze strany podnikatele, bude obcí 
považováno, že jde o tvorbu odpadů ze dvou různých činností. 
Všichni podnikatelé si samozřejmě likvidaci odpadů mohou 
zabezpečit sami tak, jak to bylo doposud, tedy s autorizovanými 
firmami pro likvidaci odpadů.  
 
  9. Odpadová sobota 
 
 Obec bude i nadále realizovat 2 soboty v roku pro svoz objemného 
odpadu tak, jako bylo zvykem doposud. Připomínáme, že, že 
ukládání olejů a drobného elektrozařízení, funguje v nádobách 
umístěných na OÚ.  

 
     10. Zahrádkáři 
 

Pro zahrádkáře platí stejná ohlašovací povinnost. Připomínáme, že odpad 
je likvidován tam, kde vzniká. Předpokladem je, že při obývání 
rekreačního objektu v sezóně nebo i mimo vzniká odpad ze dnů pobytu a 
je potřebné, abychom v tomto naplnili podstatu zákona. Tedy zahrádkáři 
produkující odpad, který obec likviduje mají povinnost platit poplatek za 
likvidaci odpadu v místě jeho tvorby. Systém bude fungovat stejně jako 
doposud, tedy prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Tyto musí 
být nově s ohledem na rekonstrukci návsi umístěny na pozemcích 
zahrádkářského svazu.  

 

    11. Ostatní budovy s číslem evidenčním (mimo ZO Dobrčice), ale 
celoročně užívané a budovy bez povolení k užívání (rozestavěné užívané 
objekty)  

Pro tyto typy objektů budou platit stejná pravidla jako pro klasické budovy 
s číslem popisným. Stejně tak pro osoby s hlášeným trvalým pobytem platí 
stejná pravidla jako pro občany s trvalým pobytem v objektech s číslem 
popisným. 

     12. Změny nádob a četnosti svozu 

V případě zájmu o změnu nádoby či četnosti svozu kontaktujte OÚ Skršín 
do 20. 12. 2021 (osobně, e-mailem, do poštovní schránky).  

VÁNOCE A ODPADY 

 
 
Na závěr ještě připomínáme pár pravidel ohledně odpadů v průběhu 
vánočních svátků. 
 
Jako každý rok nám Vánoce přinesou mnoho radosti, ale zároveň i mnoho 
dárků, ze kterých vzniká mnoho odpadů. Prosíme vás o respektování 
následujících pravidel:  
 

- Pokud je kontejner na plasty, nebo papír ve vaší oblasti plný, 
využijte i jiná sběrná místa v našich obcích.   

- Neukládejte žádný odpad vedle popelnic. V případě uložení 
kartonů a obalů mimo nádob k tomu určených dochází k naplnění 
skutkové podstaty přestupku znečišťování veřejného prostranství.  

- V případě, že žádný kontejner není dostupný, vyčkejte na další 
svoz.  

- Buďte ohleduplní a kartony rozkládejte, plastové láhve zmačkejte 
na minimální velikost.  

- Informaci ohledně odvozu vánočních stromků po Vánocích 
obdržíte na počátku nového roku. 

- Pro likvidaci elektroodpadů připomínáme, že každá společnost, 
která dodává nové elektro zařízení má povinnost jeho likvidace. 
  

 
  
 


