Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území obce,
jak již bylo avizováno, k 31. 12. 2021 skončí současný systém odpadového hospodářství. Změnu
je nutné zavést v souvislosti s novým zákonem o odpadech.
Pro rok 2022 bude cena místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci 80 haléřů za litr odpadu. Minimální množství je stanoveno na 60 l za 1 bydlící osobu
(poplatníka) za měsíc.
Pro obec i občany samotné je tedy řešením jednak omezit produkci odpadu, jednak i nadále
odpad co nejvíce třídit. Stále tak platí, že občané budou za odkládání komunálního odpadu
platit podle toho, jak velikou nádobu a jakou frekvenci svozu si zvolí.
Ohlašovací povinnost
Všichni občané, kteří vlastní na území obce Vrané nad Vltavou nemovitost (rodinný dům,
rekreační objekt, chatu, byt, apod.) bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt, budou
povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře ohlášení k místnímu
poplatku.
Formulář „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU“ naleznete v příloze tohoto dopisu.
Vyplněná OHLÁŠENÍ prosím podejte na Obecní úřad Vrané nad Vltavou do 31.01.2022
osobně nebo elektronicky: pokladna@vranenadvltavou.cz, ou@vranenadvltavou.cz
Informace na tel. 257 713 770, 257 760 351
Nové odpadové známky budou vydávány přihlášeným plátcům v průběhu ledna, února a
března 2022 po úhradě poplatku. Poplatek může být uhrazen osobně na pokladně OÚ
nebo převodem na účet obce. Známky budou vydávány v pokladně obce.
Do 31. 3. 2022 budou platné známky roku 2021.

Možné varianty výše poplatku
Druh sběrné nádoby

Četnost svozu

Objem nádoby v litrech/rok

Sazba poplatku 0,80 Kč/litr

80 l

1x měsíc (12 svozů)

960

768

80 l

1x 14 dní (26 svozů)

2 080

1 664

80 l

týdně (52 svozů)
1x za 2 měsíce
6 svozů

4 160

3 328

720

576

120 l

1x za měsíc (12 svozů)

1 440

1 152

120 l

1x za 14dní (26 svozů)

3 120

2 496

120 l

týdně (52 svozů)

6 240

4 992

240 l

1x14 dní (26 svozů)

6 240

4 992

120 l

240 l

týdně (52 svozů)

12 480

9 984

1 100 l

1x14 dní (26 svozů)

28 600

22 880

1 100 l

týdně (52 svozů)

57 200

45 760

pytel 120 l

6 ks

720

576

720

576

prázdná nemovitost

