
  Poplatky pro rok 2022 
 

 

Poplatek za odpady. 
Z důvodu platnosti nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. bylo nutné přistoupit ke zcela odlišnému 
způsobu výpočtu výše poplatku za odpady. Dle tohoto zákona bude poplatek v naší obci vybírán jako 
„místní poplatek za komunální odpad z nemovité věci dle kapacity sběrné nádoby.“ 
 
Pro výpočet výše poplatku musí nejprve zastupitelstvo obce stanovit částku za 1 litr odpadu. Nejvyšší 
možnou hranici určuje zákon o odpadech ve výši 1,- Kč/litr odpadu. Při dodržení této horní výše by se 
poplatek za vývoz jedné popelnice vyšplhal na 120,- Kč. V týdenní frekvenci vývozu by to znamenalo roční 
poplatek ve výši 6.240,- Kč, ve 14-ti denní frekvenci pak 3.120,-Kč. A jsou obce, které k tomuto kroku 
přistoupily. V této ceně tak zohlednily i vysoké ceny za vývoz tříděného odpadu, bioodpadů, 
velkoobjemových i nebezpečných odpadů. 
 
V zastupitelstvu jsme však nechtěli jít touto cestou maximálního zdražování a výši ceny za 1 litr odpadu 
jsme stanovili na 0,40,- Kč, což znamená 48,- Kč za vývoz jedné popelnice. Z důvodu tohoto nového, 
zákonem daného výpočtu poplatku, budeme vybírat, pro nás nezvykle, částky na koruny, ne na celé 
stokoruny, jak jsme byli léta zvyklí. Dle sazebníku služeb společnosti COMPAG Mladá Boleslav s.r.o., která 
svoz odpadů v naší obci zajišťuje, tak budeme na úhradu odvozu odpadů z každé domácnosti přispívat 
poměrně vysokou částkou. 
 
A ještě jedna zpráva k odpadům. Množství odpadů na jednoho obyvatele za rok 2022, na který je počítána 
sleva, je 190 kg ( v roce 2021 to bylo 200 kg). To znamená, že při počtu 511 trvale žijících obyvatel můžeme 
slevu uplatnit pouze na 97,09 tuny odpadu. Pokuste se co nejvíce třídit a využívat 14-ti denní frekvenci 
svozu, která již probíhá ve většině sousedních obcí. Pouze tím je možné celkový objem odpadů snížit. 
 

Druh známky - frekvence Platba pro COMPAG MB Platba občana Příspěvek obce 

Červená – týdenní vývoz 3.050,00 2.496,00 554,00 

Zelená – kombinovaný 2.463,00 1.968,00 495,00 

Modrá – 14-ti denní svoz 1.525,00 1.248,00 277,00 

Pytlový systém- 6 pytlů    * 390,00 264,00 126,00 

*při dokoupení odpadových pytlů je cena dle ceníku společnosti COMPAG MB 65.-Kč/pytel. 
 
Do konce měsíce ledna 2022 Vám ještě k vývozu postačí známka z roku 2021. Od 1. února 2022 již musí být 
vylepená známka pro rok 2022. Poplatek je možné hradit splátkově – 1. splátka do 15. července 2022, 2. 
splátka do 15. ledna 2023. Z důvodu přehledného účetnictví však budeme moc rádi, když bude poplatek 
uhrazen do konce roku 2022. 
 

Poplatek za stočné 
Cena za likvidaci 1 m3

 odpadních vod zůstává pro rok 2022 stejná:  31,90 Kč/m3 vč. DPH 
Fakturace bude provedena v září 2022, po obdržení stavu vodoměrů od společnosti Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, a.s. Vyčkejte tedy na doručení faktury. 
 
 

Poplatek za psa  

Poplatek za psa se nemění:  100,- Kč za každého psa. Splatnost poplatku do 31.3.2022. 
 


