Vážení spoluobčané,
v rukou držíte mimořádný zpravodaj města Loštice, který je celý věnován odpadům, odpadové
problematice a zejména podstatným změnám, k nimž dochází v důsledku nového zákona o
odpadech a nutnosti přistoupit k takovému systému nakládání s odpady, který bude
v budoucnu pro město i jeho občany ekonomicky únosný. Tyto změny se dotknou každého z nás.
Hlavní změna spočívá v novém nastavení místního poplatku za svoz a likvidaci komunálních
odpadů. Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů bude, s účinností od 1. 1. 2022,
záviset na zvoleném objemu odpadové nádoby a intervalu svozu odpadu (14denní, 28denní).
Místní poplatek za komunální odpad pro 1 osobu/na kalendářní rok, s trvalým pobytem ve
městě, bude s účinností od 1. 1. 2022, zrušen.
Další významnou změnou je prodloužení intervalu svozů kontejnerů na směsný odpad u sídlišť,
a to z týdenního na 14denní. Tímto krokem dojde ke sjednocení podmínek individuální bytové
zástavby, kde 14denní interval svozu SKO již několikátý rok funguje, a bytových domů na
sídlištích.
Od nastavení systému si slibujeme výrazný pokles produkce směsného komunálního odpadu.
Právě jeho svoz a likvidace stojí nás všechny již dnes nemalé náklady a jak se dozvíte dále na
stránkách zpravodaje, tak v následujících letech tyto náklady prudce porostou. Jak budou
náklady vysoké, můžeme ovlivnit jen my sami.
Dalším bonusem, který tento systém přináší, je spravedlivější nastavení výše platby domácností,
kdy občané, kteří omezí produkci odpadu a zvýší třídění, zaplatí mnohem méně než domácnosti,
kde se netřídí. Ve výsledku leckde dojde tedy k tomu, že tam, kde třídí, kompostují bioodpad na
svých zahradách a snaží se předcházet vzniku odpadu, zaplatí v přepočtu na osobu za odpady
méně, než je dnešní výše poplatku 600 Kč.
Stojíme na startovní čáře změn, a to nejen v systému nakládání s odpady. Ekologicky šetrný
přístup k životnímu prostředí je nezbytný pro každou moderní společnost, jejíž jsme součástí.
Každý z nás může svým odpovědným chováním přispět k tomu, abychom stanovené cíle naplnili.
Uvědomujeme si, že od počátku nemusí vše fungovat stoprocentně, první rok bude ve znamení
úprav systému nastavení, ale jsme přesvědčeni, že takto nastavený systém bude sloužit ke
spokojenosti nás všech. Spolupráci všech občanů vnímáme jako zásadní. Budeme tedy rádi za
Vaše podněty a připomínky. Děkujeme všem za pochopení a vstřícnost.

Proč město Loštice schválilo změnu obecně závazné vyhlášky k místnímu
poplatku za komunální odpad?
Důvodem je nový zákon o odpadech, platný od 1. 1. 2021. Nový zákon o odpadech platný od 1.1.2021 postupně
zvyšuje poplatek za skládkovné za tunu odpadu, viz tabulka.

Skládkovací poplatek využitelného odpadu se tedy, počínaje rokem 2021, zvýšil na částku 800,00 Kč/t a postupně
poroste až na částku 1850,00 Kč/t v roce 2029.
Město může na základě přechodného ustanovení v § 157 zákona o odpadech uplatnit u provozovatele skládky
nárok na tzv. „slevu“ a to u množství odpadu nepřekračující v tabulce uvedenou hranici produkovaného odpadu
na občana města. Hranice pro uplatnění slevy postupně každý rok klesá a v roce 2030 již město na slevu mít nárok
nebude. V té době již nebude možné odpad na skládku uložit.

V Lošticích v současné době produkují občané 242 kg odpadu na osobu za rok, tj. o 42 kg/obyvatele/rok více, než
je pro letošní rok stanovena skládkovací sleva. Při počtu obyvatel 2927 se jedná o 123 tun odpadu více, než může
obec uplatnit se skládkovací slevou. U vyprodukovaného odpadu, přesahující hranici poskytnuté slevy, uhradíme
v roce 2021 skládkovací poplatek ve výši 800,00 Kč/t místo částky 500,00 Kč/t. V roce 2029 částku 1850,00 Kč/t
místo 700,00 Kč/t.
Logickým krokem je tedy přijetí takových opatření, která zajistí vyšší míru třídění obyvatel města a postupné
snižování produkce využitelného odpadu.
Město Loštice, po zvážení všech možností, rozhodlo nahradit místní poplatek stanovený na poplatníka trvale
přihlášeného ve městě za místní poplatek z kapacity odpadové nádoby. Od 1. 1. 2022 tedy již nebude vybírán
poplatek od jednotlivých poplatníků, přihlášených ve městě k trvalému pobytu, ale bude stanoven místní
poplatek pro jednotlivé nemovitosti ve městě. Cena pro nemovitost bude stanovena podle vlastníkem
zvoleného množství odpadových nádob, velikosti odpadové nádoby a zvoleného intervalu svozu. Plátcem
místního poplatku za komunální odpad se stává vlastník nemovitosti.
Vzhledem k tomu, že nový systém není v tuto chvíli zaběhnutý doporučujeme při stanovení velikosti odpadové
nádoby a intervalu svozu vycházet přibližně z množství 2 l produkovaného směsného komunálního odpadu na
obyvatele a den. Z tohoto čísla jsme vycházeli i při stanovení variant velikosti odpadových nádob a intervalu svozu
v registračním formuláři. Naše doporučení se opírá o zkušenosti jiných měst a obcí. Tam kde skutečně dobře a
aktivně obyvatelé města komunální odpad třídí, klesla produkce směsného komunálního odpadu až na 1 l na
osobu a den a jejich produkce směsného komunálního odpadu se pohybuje na úrovni 120 kg na obyvatele za
kalendářní rok (např. Vysoké Mýto). Chceme-li se tomuto číslu přiblížit a v roce 2029 dosáhnout kýženého
výsledku, který současně představuje hranici pro získání slevy na skládkovacím poplatku, bude to vyžadovat
spolupráci nás všech. Na konci roku 2022 výsledky nového systému vyhodnotíme a pravděpodobně bude nutné
provést úpravy nově nastaveného systému dle nabytých zkušeností.

Proč jsme zvolili místní poplatek
z kapacity odpadové nádoby?
Nový zákon o odpadech platný od 1. 1. 2021 umožňuje
městu výběr z několika variant stanovení poplatku. Dle
možností
svozové
firmy
a
z důvodu
nižší
administrativní zátěže byla zvolena varianta poplatku
z kapacity odpadové nádoby. Nový systém motivuje
občany k vyšší míře třídění odpadů a ke snižování
produkce odpadů. Bude-li se domácnost chovat při
nakládání s odpady odpovědně, bude platit méně než
ti, kteří povinnosti stanovené zákonem nedodržují.

Budou sběrné nádoby na
separovaný odpad stačit?
Podaří-li se nám odklonit složky odpadu, které je
povinnost třídit ze směsného komunálního odpadu,
mělo by dojít k navýšení množství separovaného
odpadu ve sběrných nádobách na tento odpad. Při
odpovědném nakládání s odpadem, kterým je nejen
jeho vytřídění, ale i uložení do odpadové nádoby, tak
jak ukládá obecně závazná vyhláška města (zmačkat,
sešlapat, poskládat atd.), nebude docházet k přehlcení
sběrných míst. V případě, že přesto dojde k tomu, že
sběrná nádoba na tříděný odpad kapacitně neumožní
jeho řádnou likvidaci, má každý občan možnost odvést
vytříděný odpad do sběrného dvora, kde od něj bude
městem přebrán k jeho další likvidaci. V případě
plastů je možno využít 1x za měsíc pytlový sběr, který
se provádí od domu vždy první středu v měsíci.
V případě papíru je možné využít systém školního
sběru, který probíhá v základní škole i mateřské škole.
Odevzdáním starých novin a časopisů do školy nejen
vyřešíte problém kam tento odpad dát a odlehčíte
sběrným odpadovým nádobám ve městě, ale
pomůžete i žákům našich škol získat za sběr papíru
odměnu v podobě kancelářských papírů pro školní
výuku.

Město Loštice se dále rozhodlo posílit otevírací dobu
sběrného dvora o další sobotu v měsíci. Od 1. 1. 2022
bude sběrný dvůr otevřen 1x za 14 dní v sobotu od
8.00 hod. do 12.00 hod. Veškeré složky tříděného
odpadu je možné odevzdat ve sběrném dvoře.

Jak bude nový systém fungovat?
Plátcem místního poplatku bude od 1. 1. 2022 vlastník
nemovitosti, nikoli fyzická osoba přihlášená ve městě
k trvalému pobytu. Každý vlastník nemovitosti je
povinen se k místnímu poplatku přihlásit, k tomuto
účelu slouží formulář „Ohlášení k místnímu poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se
základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích
prostředků na odpad)“, který je součástí zpravodaje.
Formulář bude také zveřejněn na webových stránkách
města a k vyzvednutí na městském úřadu každé
pondělí v zasedací místnosti MěÚ v době od 8.00 hod.
do 17.00 hod. Ohlašovací povinnost musí každý plátce
poplatku splnit nejpozději do 31. 10. 2021.
Vlastník nemovitosti si zvolí velikost odpadové
nádoby,
kterou
bude
k produkci
směsného
komunálního odpadu od 1. 1. 2022 využívat, současně
si zvolí interval svozu směsného komunálního odpadu
od své nemovitosti. Z těchto dvou veličin je stanovena
výše místního poplatku na kalendářní rok. Zvolený typ
nádoby musí mít vlastník nemovitosti do 30. 11. 2021
připravený k identifikaci. Nádoby budou po 30. 11.
2021 označeny velikostí nádoby a barevně odlišeny
podle
zvoleného
intervalu
svozu
směsného
komunálního odpadu.
Volba velikosti odpadové
nádoby je omezena předpokládanou produkcí osob
žijících v nemovitosti. Není tedy možné, aby pětičlenná
domácnost zvolila odpadovou nádobu 80 l a interval
svozu 28 dní. Zvolení takové odpadové nádoby vede
k předpokladu, že odpad z nemovitosti nebude
likvidován v souladu se zákonem.
Město Loštice dále rozhodlo, že senioři nad 65 let, žijící
samostatně v nemovitosti (netýká se bytů v bytových
domech) v případě, že si zvolí velikost odpadové
nádoby 80 l a svoz 1x za 28 dní, mají možnost úhrady
minimálního místního poplatku ve výši 490,00 Kč
ročně.

Jak postupovat u více bytových
jednotek?
Bez ohledu na to jsou-li členové domácnosti každé
bytové jednotky trvale přihlášeni k pobytu či ne,
produkují ve městě odpad a jsou povinni zapojit se do
obecního systému odpadového hospodářství. Vlastník
nemovitosti je tedy povinen zvolit počet nádob a
interval svozu pro všechny bytové jednotky

(domácnosti) v bytovém domě, tak, aby každá bytová
jednotka (domácnost) měla odpadovou nádobu o
objemu odpovídající potřebám domácnosti určenou
ke svozu. V případě velkého množství bytových
jednotek v bytovém domě je možné nahradit
odpadové nádoby kontejnerem na komunální odpad.
Jakým způsobem vlastník v takovém případě místní
poplatek rozdělí mezi jednotlivé poplatníky, je na jeho
rozhodnutí. Všechny odpadové nádoby zapojené do
místního poplatku z kapacity odpadové nádoby musí
být označeny identifikátorem, bez něj nebude odpad z
odpadové nádoby od 1. 1. 2022 likvidován.
V případě bytových domů, které spravují bytová
družstva, nebo společenství vlastníků bytových
jednotek, bude o zavedení nového systému jednáno
s těmito družstvy a společenstvími.
Registrační formuláře, které jsou přílohou
zpravodaje, nevyplňují jednotlivé bytové jednotky,
které jsou součástí bytového domu, ani nájemníci
v bytových domech, ale vlastník bytového domu,
nebo zástupce vlastníků bytového domu. U
bytových domů, kde má každá bytová jednotka vlastní
odpadovou nádobu a lze přesně identifikovat, kdo je
poplatníkem, je možné to řešit i tak, že plátcem
poplatku bude bytová jednotka, ke které odpadová
nádoba patří. Takovéto případy budou řešeny na
základě individuálního projednání.
Upozorňujeme, že každý plátce poplatku (vlastník
nemovitosti) ve městě je povinen splnit, v souladu
s obecně závaznou vyhláškou, svoji ohlašovací
povinnost. V případě, že tak neučiní, a to ani na výzvu
k ohlášení poplatkové povinnosti, je správce poplatku
podle ustanovení § 247 odst. 2 daňového řádu
oprávněn uložit pořádkovou pokutu za závažné
ztěžování, nebo maření správy poplatku až do výše
500 000,- Kč, a to i opakovaně.

Roční poplatek a jeho stanovení
Rodinné a bytové domy, rekreační objekty

Velikost nádoby a interval svozu

Pozn. volba červeně vybarveného svozu není možná.

Tipy a doporučení:
Nejdříve zvažte, jaký objem a interval svozu bude pro
vaši domácnost dostatečný. Před zaregistrováním do
systému je dobré vyzkoušet si, jak je na tom vaše
domácnost a jak je vaše popelnice zaplněna v den
svozu po důkladném vytřídění.
Následně je nutné vyplnit registrační formulář,
který je součástí zpravodaje.
Registrace bude možná od 1. 10. 2021. Každé
pondělí od 4. 10. 2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod.,
mimo polední přestávku, vám bude v zasedací
místnosti
městského
úřadu
k dispozici paní
zastupitelka Ing. Radka Kristenová, která zodpoví
dotazy na vaše otázky, převezme od vás registrační
formulář a v případě potřeby vám jej také pomůže
vyplnit. Registrační formulář můžete poslat i poštou
nebo elektronicky na adresu podatelna@mulostice.cz.
Na vaše dotazy je připraven odpovídat i předseda
komise životního prostředí Rady města Loštice pan
Michal Trlica, tel: 777 707 984.
Po provedené registraci vám v průběhu prosince 2021
označí popelnici odpovídající samolepkou. Jednotlivé

nálepky budou barevně rozlišeny, dle vámi zvoleného
intervalu svozu nádoby.
Měnit objem a interval svozu nebude během daného
roku možné. Změna může být provedena až v roce
následujícím, proto je doporučeno důkladně zvážit a
vyzkoušet si možnosti vaší domácnosti. Změnu
v průběhu
roku
město
provede
pouze
v odůvodněných případech (např. narození dítěte,
nebo změna počtu osob v domácnosti).
V případě více vlastníků k jedné nemovitosti, provede
registraci jeden z vlastníků nemovitosti, který se
ohlášením stává společným zástupcem vlastníků –
poplatek bude zaplacen jedním z vlastníků, a tím bude
splněna poplatková povinnost i všech ostatních.
Nádoby, které nebudou označeny nálepkou, nebudou
po 1. 1. 2022 vyvezeny.
Odpad umístěný vedle nádob nebude svezen.

Na co si dát pozor?
Nový systém místního poplatku za komunální
odpad umožňuje svoz nádoby 80 l. V současné době
se tyto nádoby na směsný komunální odpad ve
městě nevyužívají, kdo bude chtít snížit produkci
odpadu na minimum, bude si muset novou
odpadovou nádobu pořídit. Ne všechny odpadové
nádoby 80 l umí svozová společnost vysypat. Je
třeba využít plastovou odpadovou nádobu o
objemu 80 l, viz ilustrační foto. U této nádoby má
město ověřeno, že se jedná o nádobu, kterou
svozová firma dokáže vysypat.

Podobnou odpadovou nádobu najdete například
na adrese www.metavec.cz

Roční poplatek domácnosti za svoz
bioodpadu
Vzrůstající cena likvidace všech komodit odpadů nás
nutí,
abychom
veškeré
náklady
analyzovali.
Významnou položku v nákladech tvoří bioodpad, který
na straně jedné snižuje náklady na likvidaci směsného
komunálního odpadu, jestliže je tento odpad řádně
vytříděn ze směsného komunálního odpadu, na straně
druhé náklady zvyšuje, pokud lidé systém využívají
namísto, aby vzniku odpadu předcházeli a BIO odpad
využívali ke kompostování na svých zahradách.
Zavedením systému svozu BIO odpadu se městu
podařilo zavést třídění biologické složky odpadů, která
do zbytkového odpadu nepatří a tvořila velmi
významnou část směsného komunálního odpadu. Při
zavedení systému v roce 2015 klesla produkce
směsného komunálního odpadu o 100 tun za
kalendářní rok. Naproti tomu však postupně stoupla
produkce BIO odpadu na 350 tun za rok. Se
zvyšováním množství BIO odpadu však produkce
směsného komunálního odpadu již dále neklesala.
Z této jednoduché analýzy vyplývá, že lidé postupně
přestávají BIO odpad kompostovat a začínají více
využívat svoz BIO popelnic. Zavedeným systémem
docházelo k pozitivní diskriminaci lidí, kteří využívají
svoz BIO odpadu, vůči lidem, kteří biologický materiál
kompostují a nevytváří městu žádné náklady. Tito lidé
byli při placení poplatku stanoveného na poplatníka
znevýhodněni.
Z výše uvedených důvodů, společně se změnou
místního poplatku z kapacity odpadové nádoby, byl
svoz biologicky rozložitelných odpadů od jednotlivých
nemovitostí z obecně závazné vyhlášky o stanovení
obecního
systému
odpadového
hospodářství
vypuštěn. Nadále bude možné BIO odpad bezplatně

odkládat na sběrném dvoře a 2x ročně bude možné
předávat na místech městem určených ořezané větve
z jarního a podzimního prořezu stromů. Likvidace
odpadu je nadále součástí systému odpadového
hospodářství města, nikoli však doprava a manipulace
s BIO odpadem od nemovitosti.

Jak bude nově svoz biologicky
rozložitelného odpadu probíhat?
Občané, kteří budou službu svozu BIO odpadu od
svých nemovitostí vyžadovat i po 1. 1. 2022, budou mít
možnost si tuto službu u města samostatně objednat.
Cena za dopravu a manipulaci z BIO odpadem
Objem
nádoby

Cena za
1 svoz

14denní
(26 svozů)

28denní
(13 svozů)

240 litrů

23,00 Kč
včetně DPH

600,00 Kč
včetně DPH

300,00 Kč
včetně DPH

Domácnosti, které budou mít o službu zájem, musí
vyplnit registrační formulář, který je součástí tohoto
zpravodaje. Odpadová nádoba bude do konce
kalendářního roku 2021 opatřena identifikátorem.
Označením nádoby na BIO odpad bude svozovou
firmu informovat, že je nádoba určena k vývozu a
v jakém intervalu. Nádoby, které nebudou označeny,
nebudou od 1. 1. 2022 městem sváženy. Občané mají
možnost BIO odpad odložit na sběrném dvoře. Další
možností je založení vlastního kompostu, tímto
krokem
domácnost
přestane
BIO
odpad
produkovat.
Nejenže
tak
ušetří
finanční
prostředky své i města, ale současně získá
přidanou hodnotu vyprodukovaného kompostu
pro vlastní využití.
Upozorňujeme občany, že město, v omezeném
množství do vyčerpání zásob, stále bezplatně
nabízí kompostéry k předcházení vzniku odpadu,
kterými lze BIO popelnice nahradit. V případě
zájmu o bližší informace využijte tel. č. 583 401 807,
nebo e-mail: melhubova@mu-lostice.cz

Je pravda, že?
Je místní poplatek za likvidaci odpadů vysoký? NE.
V Lošticích byl v roce 2021 místní poplatek 600,00 Kč
na obyv./rok tzn 1,65 Kč na den/obyv. Za necelé dvě
koruny na den má občan možnost veškerý domovní
odpad, vyprodukovaný v domácnosti, odevzdat
k likvidaci přímo ve městě např. i gauč nebo skříň. Když
chci zaparkovat automobil zaplatím 20,00 Kč na hod.
Kdyby město službu kalkulovalo, tak jako hodinu

parkovného denně, pak by místní poplatek byl
7.300,00 Kč za rok.
Řada lidí neví, za co platí. ANO. Lidé mají obecně
pocit, že odpad nic nestojí a že ho vlastně v popelnici
tak moc nemají, tak proč by měli platit. Proto se vedení
města rozhodlo systém změnit. Nyní si každý zvolí
velikost odpadové nádoby a interval svozu a bude
zcela zřejmé, jak moc systém využívá či ne. Všem bude
zřejmé za co platí.
Lidé se snaží systém obejít. ANO. Lidé mají tendenci
systém obejít, např. je-li stanoveno množství 300,00 kg
suti na čtvrtletí a domácnost, není nic jednoduššího,
než si půjčit kartičku od souseda a odvést zbytek suti
na jeho kartu. Takovému počínání se skutečně dá
těžko zabránit a víme, že se tak děje. Likvidace tohoto
odpadu je drahá a město promítne tyto náklady do
ceny poplatku v následujícím roce. Lidé tedy
nepodvádí město, ale sami sebe, protože tím, že
sousedovi dají možnost vyvést více suti, než je
stanoveno, zvýší místní poplatek v následujícím roce
všem, tedy i sobě.
Nový
systém
svádí
k vytváření
černých
skládek. ANO. U lidí bez odpovědnosti vůči přírodě a
vůči společnosti tato situace může nastat. Opět jde o
to, jak moc budeme k tomuto počínání všichni
lhostejní, protože i tento odpad musí město zlikvidovat
a jeho likvidace je samozřejmě dražší. I tento odpad je
zahrnut do nákladů obecního systému nakládání
s odpady, ze kterých se kalkuluje místní poplatek na
následující rok. Pokud tedy necháme lidi kolem sebe
beztrestně tyto věci páchat, nakonec je opět zaplatíme
my všichni.
Lidé, kteří topí tuhým palivem, budou potřebovat
větší odpadovou nádobu a zaplatí za odpad
více. ANO. Ti, kteří topí uhlím, skutečně budou
potřebovat větší odpadovou nádobu, aby mohli
likvidovat popeloviny z topení. Přejdou-li všechny
domácnosti v souladu se zákonem nejpozději do 31. 8.
2022 na nový spalovací kotel emisní třídy 3 a vyšší,
mělo by docházet k efektivnějšímu spalování uhlí a
vzniku menšího množství popelovin. Ti, kteří topí
výhradně dřevní hmotou a mají vlastní kompost,
mohou popeloviny ukládat do kompostéru. Ukládání
popelovin platí pouze pro vlastní kompostéry nikoli
pro BIO popelnice. Město nezná přesný původ
popeloviny a mohlo by docházet ke zneužívání BIO
odpadu na likvidaci popela z uhlí a k přenosu
karcinogenních látek do půdy. Nádoba na BIO odpad
s obsahem popelovin nebude svezena. Topíte-li
výhradně dřevem, založte si kompost. Není třeba
tento cenný zdroj živin likvidovat jako odpad. Ušetříte
peníze a získáte výborné hnojivo.

Lidé začnou odpad pálit. NE. Není k tomu žádný
důvod. Veškerý separovaný odpad je možno odevzdat
bezúplatně. Zbytkový odpad, který v odpadové
nádobě po vytřídění zůstává, nemá žádnou
výhřevnost, jeho spalováním dochází k ucpání
kouřovodů
komínu.
Nesprávným
zacházením
s kotlem se vystavujete riziku jeho poškození a
snižování účinnosti jeho spalování. Spalováním
odpadu znečišťujete ovzduší kolem vlastního domu,
sami
sebe
vystavujete
zvýšenému
riziku
karcinogenního onemocnění. Odpad, který vytřídíte a
vložíte do správné odpadové nádoby přinese městu
zpět finanční zdroje a Vás finančně nezatíží.

Co je důležité v této souvislosti zmínit je fakt, že
zatímco v Lošticích máme při týdenním svozu na
sídlištích v současné době jeden kontejner o
objemu 1 100 litrů v průměru na 30 osob, tak ve
Vysokém Mýtě mají ten stejný kontejner
v průměru na 40-60 osob při 14denním intervalu
svozu SKO!!!

PŘED ROZBOREM

Čtrnáctidenní interval svozu SKO ze
sídlišť
K této změně město vedla především nová legislativa,
která klade zásadní důraz na důkladnější třídění
odpadů, snižovaní množství SKO a přináší s sebou i
podstatné navýšení nákladů města za likvidaci SKO.
Jedním z ukazatelů pro tuto změnu je zkušenost se
14denním intervalem svozu odpadu u rodinných
domů, kde tento interval funguje bez problémů již
několik let. Dalším argumentem pro toto rozhodnutí
jsou výsledky rozborů složení SKO na sídlištích, které
proběhly v roce 2017 a 2021. Zde se ukázalo, že
stávající kapacita nádob na SKO je pro 14denní
frekvenci svozu více než dostatečná. Tedy za
předpokladu důkladného třídění odpadu.

PO ROZBORU

A tím posledním byla srpnová návštěva Vysokého
Mýta, kde 14denní frekvenci svozu SKO zavedli v lednu
letošního roku.
Město Vysoké Mýto zahájilo v lednu 2021 tříměsíční
přechodné období, ve kterém měli lidé na sídlištích
možnost se na změnu připravit. Během dubna se
ukázalo, že se lidé na změnu moc nepřipravili.
Při prvních svozech byla část kontejnerů přeplněna a
část odpadu byla uložena vedle kontejnerů. Město
reagovalo tak, že vyvezeny byly pouze kontejnery a
volně uložené pytle zůstaly na místě. Následně
proběhlo další jednání se zástupci dotčených bytovek,
pytle byly za jejich přítomnosti roztříděny a opět se
ukázalo nedostatečné třídění.
Díky tomuto přístupu, dobré komunikaci ze strany
města, a následně dobré komunikaci zástupců
bytových jednotek s obyvateli, se situace postupně
zlepšovala. O tom jsme se přesvědčili sami v den svozu
přímo na místě, kdy nádoby na SKO byly zcela
zaplněné, ale kolem kontejnerových míst bylo čisto.

Stejný postup bude praktikován i v našem městě.
Všichni obyvatelé města se musí při nakládání
s odpady začít chovat odpovědně vůči městu i vůči
svým spoluobčanům. Vzhledem k vysokému nárůstu
cen, není možné nadále tolerovat neukázněnost
občanů, na kterou doplácí všichni ostatní.

Možné otázky kolem 14denního
intervalu svozu SKO
Nebudou kontejnery, hlavně v letních měsících,
výrazně zapáchat?
To záleží hlavně na tom, co se do kontejnerů bude
dávat. Tím největším zdrojem zápachu zpravidla bývá
bioodpad. Budou-li občané odpad v souladu se
zákonem třídit, nebude se bioodpad v kontejnerech
na SKO nacházet. Výraznější problémy se zápachem se
nevyskytly ani u rodinných domů, kde 14denní interval
svozu funguje již několik let, a také při srpnové
návštěvě Vysokého Mýta jsme v den svozu kontejnerů
od sídlišť nezaznamenali výraznější zápach, než je
tomu u nás při týdenním svozu.

Bude nám stačit stávající kapacita nádob na SKO?
To záleží na každém jednotlivém obyvateli. Pokud
domácnosti budou řádně třídit, tak stávající kapacita
bude více než dostatečná. Což prokázaly i orientační
rozbory složení SKO na sídlištích, kde se ukázalo, že
dvě třetiny odpadu v kontejneru na SKO se dalo
vytřídit.

Jak nám může stávající kapacita kontejnerů
stačit, když do nich vyhazují odpad i lidé, kteří na
sídlišti nebydlí?
Ano, v současné době se stává, že do kontejnerů na
SKO u sídlišť dávají odpad i lidé, kteří na sídlištích
nebydlí. V novém systému budou každý kontejner
využívat konkrétní bytové jednotky. Možným řešením
je kontejnery zamykat. Současně je samozřejmě
důležité, aby občané nebyli lhostejní ke svému okolí a
sami se snažili aktivně bránit tomu, aby někdo jejich
kontejnery zneužíval. Možnost zamykání kontejneru
bude předmětem jednání s představiteli bytových
domů.

Bude stačit kapacita kontejnerů na tříděný
odpad?
Počet nádob na separovaný odpad je ve městě
dostatečný. Častým problémem je nedostatečné
využití objemu stávajících nádob. Není výjimkou, kdy
kontejner na papír zaplní pár nerozložených krabic, či
kontejner na plast nezmačkané PET lahve.

Výsledky orientačních rozborů SKO u sídlišť
V roce 2017 a 2021 proběhly v Lošticích na Sídlišti orientační rozbory složení SKO. Výsledky těchto rozborů ukázaly,
že prostor ke snížení množství směsného komunálního odpadu tady je poměrně značný, a to zejména u
bioodpadu. Ukázalo se, že prakticky dvě třetiny obsahu nádob tvořil odpad, který se dal vytřídit.

Výsledky orientačního rozboru 2017

Výsledky orientačního rozboru 2021

Kg
41

%
32,8

Druh odpadu
SKO (směsný komunální odpad )

Kg
37,6

%
29,3

Plast
Papír
Sklo
Bioodpad
Kovy
Textil a obuv

17,5
10,5
8
42
2,5
1

14
8
6,4
33,6
2
0,8

Plast
Papír
Sklo
Bioodpad
Kovy
Textil a obuv

17,3
6,4
12
36,4
5,9
13

13,5
5
9,2
28,3
4,5
10,1

Celkem

121,5

100

Jiné (baterie, obaly od sprejů)
Celkem

0,2
128,8

0,1
100%

Druh odpadu
SKO (směsný komunální odpad)

Směsný komunální odpad

Tříditelné složky

Směsný komunální odpad

Tříditelné složky

41 kg

80,5 kg

37,6 kg

91,2 kg

Směsný komunální odpad

Tříditelné složky

Směsný komunální odpad

Tříditelné složky

35,2 %

64,8 %

29,3 %

70,7 %

Co nastane, jestli nezačneme
situaci s odpady řešit?
V případě, že se městu nepodaří do roku 2030 snížit
současnou produkci odpadu, náklady na jeho likvidaci
významně vzrostou a zaplatíme je my všichni. Při
produkci 716 tun směsného komunálního odpadu
v roce 2020, za jehož likvidaci město zaplatilo celkem
částku 1.323.201,55 Kč za stejné množství odpadu
město uhradí částku 2.294.064 Kč. Současně již
nebude moci odpad uložit na skládku a bude hledat
jiné způsoby likvidace. Cenu alternativních způsobů
likvidace je v tuto chvíli obtížné stanovit. V případě, že
do roku 2029 nedojde k výraznému posunu
v možných způsobech likvidace odpadu např.
energetické využití odpadů a k posílení nabídky pro
města a obce na možné způsoby likvidace,
pravděpodobně tak vznikne velký tlak poptávky
způsobený uzavřením skládek po řešení, která výrazně
zvýší ceny likvidace odpadů.
Cena odpadu není tvořena pouze ze skládkovacího
poplatku, ale také z poplatku za svoz a likvidaci. V roce
2020 město zaplatilo za 1 tunu likvidace směsného
komunálního odpadu celkovou částku 1.854,00 Kč.
V případě, že nedojde k žádnému navyšování ceny
likvidace odpadu mimo skládkovné, což je za dané
situace velmi nepravděpodobné, bude město v roce
2030 platit za likvidaci jedné tuny odpadu nejméně
částku 3.204,00 Kč/t. V případě, že ceny výrobků,
dopravy, pohonných hmot a služeb porostou
současným tempem, odhadujeme nárůst až na částku
5.000,00 Kč/t. Město bude po roce 2029 řešit dvě
základní otázky. Kam s odpadem vyprodukovaným
obyvateli svého města? Skládkování již nebude možné.
Kdo zaplatí nárůst ceny směsného komunální
odpadu? Z uvedených skutečností vyplývá, že čím
méně směsného komunálního odpadu na území
města vznikne, tím menší potíže bude město v
budoucnu řešit.

Proč by měli občané dodržovat
nastavený systém?
Hlavním důvodem je ochrana životního prostředí,
snižování produkce směsného komunálního odpadu a
zvyšování míry třídění komunálních odpadů a jejich
následné recyklace. Přírodní zdroje jsou omezené,
není možné dále jít cestou nadměrné spotřeby
výrobků, potravin, spotřebního zboží, které končí
v lepším případě na řízených skládkách, v horších
případech v oceánech, v podzemních zdrojích vody
apod. Dalším důvodem je rostoucí míra nákladů na
likvidaci odpadů z domácností, kterou lze zpomalit

pouze odpovědným přístupem každého jednotlivce
k nakládání s odpady a snižování jejich produkce.
V neposlední řadě jsou to také zákonné důvody,
vyplývající ze zákona o odpadech a obecně závazných
vyhlášek města.
„Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává
do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v
souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,
kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí
zákonem o odpadech a obecně závaznou vyhláškou obce.
V případě, že občan komunální odpad ve městě odloží
v rozporu se zákonem o odpadech a obecně závaznou
vyhláškou města o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství dopouští se přestupku, za který
mu může být uložena pokuta až do výše 50.000,00 Kč“.

Co se stane, když odložím odpad
v rozporu s vyhláškou?
Svým počínám poruším obecně závaznou vyhlášku
stanovenou městem. Město nemá povinnost
likvidovat odpad uložený v rozporu s obecně závaznou
vyhláškou o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství na náklady města. Odpad, který nebude
uložen do odpadových nádob, bude ponechán na
místě. V případě, že město zjistí viníka bude odpad
likvidován na náklady původce odpadu a současně mu
bude uložena pokuta za přestupek. V případě
bytových domů, kdy město nezjistí původce odpadu,
bude likvidace provedena na náklady vlastníka
odpadové nádoby. Odložením odpadu mimo
odpadovou nádobu vytváří původce odpadu černou
skládku, znečišťuje veřejné prostranství. Odložením
odpadu do jiné odpadové nádoby, než je vymezeno
obecně závaznou vyhláškou, porušuje původce
odpadu obecně závaznou vyhlášku. Za všechny tyto
přestupky je možné uložit pokuty dle zákona
o některých přestupcích.

POZVÁNKA
„SETKÁNÍ S OBČANY K NOVÉMU SYSTÉMU ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ“
KDY?

18. 10. 2021 v 17.00 hod.

KDE?

Městský kulturní dům

S KÝM?

vedení města

PROČ?

abychom odpověděli na Vaše dotazy

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT

Jak správně třídit

Nejčastější mýty o třídění odpadů
Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z
PET lahve víčko a etiketu
OMYL!
PET lahve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i
víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno.
PET lahve sešlápněte!!! Nesešlápnuté lahve jsou
objemné a tím zdražují přepravu. Komplikují
manipulaci a recyklace se tak stává dražší.
Před vhozením do kontejneru musím kelímky od
jogurtů a jiných potravin důkladně
vymýt
OMYL!
Drobné znečištění nevadí. Stačí, když jogurt důkladně
dojíte, nebo z kelímku pořádně vyškrábete. Ideální je
ovšem obal lehce vypláchnout vodou. Použité obaly se
totiž dále na dotřiďovacích linkách ručně třídí. Mastné
obaly, či obaly se zbytky potravin, omezují následnou
recyklaci.
Před vhozením do kontejneru musím plastové
obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to
chemikálie
OMYL!
Stačí, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou
mýdla, šampony, krémy... prostě jen vylijete. Neuškodí
jim, stejně jako kelímkům od jogurtu, lehké vymytí.
Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný
papír
OMYL!
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír,
stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný,
nebo jinak znečištěný.
PVC je také plast, a tak patří do žlutého
kontejneru
OMYL!

PVC, novodurové trubky či linoleum do kontejneru na
tříděný odpad nepatří! Komplikuje následné
zpracování směsných plastů a energetické využití.
Plasty, papír i sklo sváží totéž auto, takže to
všechno stejně skončí na jedné hromadě! OMYL!
Odpad z barevných kontejnerů může opravdu svážet
jedno auto a jeden člověk, někdy dokonce i během
jediného dne. Ale důvod to má ekonomický. Svozový
vůz stojí několik miliónů korun, a ne každý
provozovatel si může dovolit na každý druh odpadu
jiné vozidlo. Proto svozový vůz, po vyprázdnění a
vyčištění, vyráží do terénu (mnohdy ještě týž den) pro
úplně jinou komoditu, aby byl po celý den plně využit.
Známý mi říkal, že viděl, jak všechen odpad
nasypou do jednoho auta
OMYL!
Proč by to dělali? Připravovali by se o peníze. Za
každou uloženou tunu odpadů na skládce totiž musí
platit, a tak je pro ně výhodnější jednotlivé komodity
předat dále.
Proč bych třídil plasty, když půlku stejně
nevyužijí?
OMYL!
Pravdou je, že velké množství plastů, které výrobci
používají, se nedá dále recyklovat. Nicméně stále je
mnohem lepší hodit pet lahev do kontejneru na plast
než do nádoby na směsný komunální odpad. Zaprvé
tím šetříte náklady města a následně i své za svoz a
likvidaci směsného odpadu a zadruhé je lepší, když
nerecyklovatelné plasty skončí jako materiál
k energetickému využití než-li jako materiál uložený na
skládce.

SBĚRNÝ DVŮR LOŠTICE
Pokud potřebujeme vyhodit něco, co se rozhodně
nevejde do běžné popelnice – například starý koberec,
pytel otlučené omítky po opravě koupelny nebo horu
zelených
větví
ze zahrady,
které
nemáme
kde kompostovat, tak řešení nabízí sběrný dvůr. Zde
můžete uložit:
•
•
•
•
•
•

dojde k rozšíření provozu sběrného dvora o jednu
sobotu v měsíci. Nově tedy bude sběrný dvůr
otevřen dvě soboty v měsíci, a to v čase od 8.00 do
12.00 hod. – termíny budou uvedeny v městském
kalendáři. Pondělí od 10.00 do 12.00 hod. – od 13.
00 hod. do 17. 00 hod. a středa od 13. 00 do 17. 00
hod. zůstává beze změny.

Starý nábytek, koberce (velkoobjemový
odpad)
Železný šrot
Nebezpečné odpady z domácnosti;
Pneumatiky
Stavební a demoliční odpad (300 kg na číslo
popisné a čtvrtletí)
Ořezané větve, shrabané listí a další zelený
odpad ze zahrádek

Samozřejmostí jsou využitelné složky komunálního
odpadu jako plast, papír, sklo, kovy a nápojový
karton, jedlé oleje a tuky.
Sběrný dvůr v Lošticích je také místem zpětného
odběru, kde je možné odevzdat vysloužilé elektrické
spotřebiče, starou elektroniku, počítače, zářivky
a baterie.
Pro občany s trvalým bydlištěm v Lošticích je odložení
odpadu ve sběrném dvoře zdarma. Omezení se týká
stavebního a demoličního odpadu. Na jedno číslo
popisné, či na jednu bytovou jednotku, je určené
množství stavebního odpadu 300 kg za čtvrtletí.
Do sběrného dvora nelze přijmout odpady od:
Osob, které se neprokážou dokladem totožnosti pro
doložení místa trvalého pobytu (majitelé rekreačních
nemovitostí dokladem o vlastnictví nemovitosti). Od
podnikajících fyzických či právnických, které nemají
s městem uzavřenou smlouvu o nakládání s odpady.

Služba občanům svoz objemného
odpadu na sběrný dvůr
Služba je poskytována pouze občanům, kteří
prokazatelně nemají jinou možnost dopravy
(zdravotní komplikace, samoživitelky, důchodci apod.)
Sváží se první pátek v měsíci a to max. pro 5 občanů
podle pořadí. Službu je možné objednat na tel.
731501007, vždy v určený termín svozu do 10.00 hod.
Služba je zpoplatněna za náklady. Sazba za kilometr:
11,- Kč/km, obsluha vozu: řidič 200,- Kč/hod., závozník
180,- Kč/hod., počítají se celé hodiny i započaté. Sváží
se pouze objemný odpad (skříně, ledničky, pračky a
jiné těžké věci). Doprava stavebních materiálů (písek,
beton apod.) se nezajišťuje.

Dále odpady, které nevznikly v katastrálním území
Loštice, Žádlovice.
Stavební odpady přesahující limit 300 kg za kalendářní
čtvrtletí na jedno číslo popisné, či bytovou jednotku.
Odpady, které nelze přijmout ve sběrném dvoře,
mohou občané za úplatu odevzdat přímo na skládce
firmy EKO-UNIMED s.r.o., Medlov, po předchozí
telefonické dohodě (tel. 585 031 036), stavební suť
také ve firmě ZKJD Tech.s.r.o., Sobáčov, provozovna
Nasobůrky (tel.č. 774 430 104).
Od nového roku, v souvislosti s novou odpadovou
vyhláškou a novým systémem platby za odpady,

Dopravu nad rámec městem poskytovaných služeb
dalším zájemcům o zajištění přepravy nabízejí např.
tito soukromí přepravci:
Marcel Seidl, Loštice, tel: 737 143 351
Milan Čapka, Loštice, tel: 603 109 134

Tipy, jak můžeme snížit množství
odpadu a nejen to
Plánujte

Myslete ekologicky

Je to prosté – kupujte jen to, co potřebujete. Neustálé
dělání zásob a následné vyhazování prošlých potravin
znamená velké množství zbytečného odpadu. Naučte
se své nákupy promýšlet. Ulevíte tím nejen naší
planetě, ale i své peněžence.

Přemýšlejte nad tím, co a proč vyhazujete. Opravdu je
nutné vyhodit to staré roztrhané tričko? Nemohlo by
vám ještě sloužit jako hadr na podlahu či prach?
Zamyslete se také nad tím, co nakupujete. Musíte
opravdu kupovat zabalená rajčata, když vedle leží ta
samá nezabalená?

Kompostujte
Bioodpadu je v domácnostech opravdu hodně,
a proto je nejlepší variantou kompostování. Kdo má
vlastní zahradu, má to jednoduché. Ostatní mohou
využít službu svozu bioodpadu či sběrný dvůr.
Když vodu, tak kohoutkovou
Pro naši planetu představují PET láhve značnou
ekologickou zátěž. Zkuste se proto úplně vyhnout
nákupu balené vody a upřednostňujte vodu
kohoutkovou. Když do ní nakapete citrón a přidáte pár
listů čerstvé máty, určitě vám bude chutnat více než
kdejaká sladká limonáda. Zároveň uděláte něco pro
své zdraví. Dalším řešením může být pořízení
výrobníku perlivé vody i se širokou nabídkou různých
příchutí.
Používejte látkové tašky
Když jdete na nákup, berte si s sebou tašky z domova
a nekupujte neustále nové. Ideálně u sebe noste
látkové tašky, nebo nějaké z ekologických materiálů.
Nepoužívejte věci na jedno použití
Zamyslete se nad tím, zda nepoužíváte příliš mnoho
věcí na jedno použití. Typickým příkladem jsou
jednorázové holicí strojky, plastové nádobí a papírové
ubrousky.
Nabídněte nepotřebné věci
Pokud se vám něco již nehodí, ale víte, že by to mohlo
ještě dobře sloužit, nebojte se to nabídnout nebo
prodat. Proč vyhazovat věci, které mohou ještě
někomu dělat radost.
Nakupujte bezobalově
Bezobalových projektů neustále přibývá a nejedná se
jen o jídlo, ale také například o kosmetiku. Právě
bezobalové nakupování představuje jednu z cest, jak
výrazně snížit ekologickou zátěž.

Tvořte
Ani nemusíte být moc kreativní duše na to, abyste
doma něco vytvořili z věcí, které byste jinak vyhodili.
Nový květináč či misku na kytky z PET láhve, domeček
pro panenky z papírových krabic a mnoho dalších
kreativních výtvorů. Inspirací je plný internet.
Třiďte
Důsledným tříděným odpadu nejen že pomůžete
městu ve snížení nákladů za svoz a likvidaci směsného
odpadu, ale ušetřit můžete i vy.
Výrobky a potraviny zblízka
Nakupováním místních produktů podporujeme místní
živnostníky, a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také
chráníme životní prostředí, protože snižujeme nutnost
dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříme tak
ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném
důsledku i zdraví a lidské životy.

Olej ze smažení se dá také třídit
Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky
používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak
člověku znovu posloužit? Stačí je nalít do obyčejné PET
lahve a první středu v měsíci postavit naplněnou PET
lahev před dům. Předcházíte tak ucpání odpadního
potrubí, a navíc pomáháte šetřit naši planetu!
Olej ucpává potrubí u vás v domácnosti a v celé
kanalizační síti. Může docházet k haváriím a odstávkám
sítě. Druhým důvodem je skutečnost, že vyčištěný a
recyklovaný olej se opět stává hodnotnou surovinou.
Prochází průmyslovým zpracováním a slouží jako přísada
do biopaliv 2. generace nebo jako surovina pro výrobu
čistě recyklovaného leteckého paliva. V neposlední řadě
tímto procesem dochází k úsporám CO2. Oxid uhličitý,
který vstřebají rostliny při svém růstu, vyprodukují auta
jezdící na recyklované palivo. Jezděme na odpadky – těch
bude vždy dostatek. Děkujeme, že třídíte i jedlé oleje.

Ohlášení k místnímu poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku
podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad)
TERMÍN ODEVZDÁNÍ DO 31. 10. 2021!!!!
A. ÚDAJE O PLÁTCI/ VLASTNÍKU NEMOVITOSTI (bytové a rodinné domy, rekreační stavby a jiné)
(registrační formulář nevyplňují jednotlivé domácnosti v bytech, ale vlastník nebo zástupce vlastníků bytového domu)

Jméno a příjmení (název společnosti) )(1):

..................................................................................................

Datum narození (IČ):

..................................................................................................

Telefon, email:

..................................................................................................

Adresa trvalého pobytu (popř. sídla):

..................................................................................................

Úhrada bude provedena:

v hotovosti na pokladně / převodem z účtu (4)

B. ÚDAJE O NEMOVITOSTI
Ulice, číslo popisné (orientační):

..................................................................................................

Počet bydlících (poplatníků)(2):

..................................................................................................

Počet bytových jednotek v bytovém domě

………………………………………………………………..

C. ZVOLENÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY(3)
Objem – v litrech

Počet
nádob

Frekvence svozu - lx za 14 dnů

Frekvence svozu - lx za 28 dnů

A - popelnice 801
B - popelnice 110/1201
C - popelnice 240l
D – kontejner 660l
E - kontejner 11001
Datum vzniku poplatkové povinnosti: ……………………………………..
Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních následků případného uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v tomto ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato
změna nastala.
Za porušení ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit plátci pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až
do 500 000 Kč podle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu.

V Lošticích dne

Podpis plátce

(1) V případě více vlastníků k jedné nemovitosti provede ohlášení jeden z vlastníků nemovitosti, který se ohlášením stává společným
zástupcem vlastníků - poplatek bude zaplacen jedním z vlastníků a tím bude splněna poplatková povinnost i všech ostatních. Jedná se o
tzv. solidární odpovědnost, která však znamená, že i správce poplatku může poplatek stanovit kterémukoliv z nich.
(2) Počet bydlících, neboli počet poplatníků je počet všech osob, které v dané nemovitosti žijí a produkují komunální odpad.
(3) Při výběru objemu a frekvence svozu sběrné nádoby musí plátce respektovat skutečně vyprodukované množství odpadu od poplatníků
z příslušné nemovitosti. Volbu je možné provést z objemů a frekvencí A,B,C,D a E.
(4) Nehodící škrtněte.

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU
ODDĚLENÍ A – údaje o plátci (plátce je vlastník chaty, domu, společenství vlastníků v bytovém domě)
Zde vyplňte datum narození, jméno, adresu a kontakt na vás. V případě uvedení funkční emailové adresy urychlíte
komunikaci s naším úřadem. U sdružení uveďte IČO sdružení a jeho název.
ODDĚLENÍ B – údaje o nemovitosti
Zde uveďte adresu nemovitosti za kterou prohlášení (registraci) podáváte. Nezapomeňte uvést číslo popisné nebo číslo
evidenční. Počet bydlících (poplatníků) je počet osob, které ve vaší nemovitosti žijí.
ODDĚLENÍ C – zvolený objem sběrné nádoby
Zde zaškrtněte vámi zvolenou variantu služby (výběr popelnice). Objem a frekvenci svozu je třeba vybírat s ohledem na
minimální produkci odpadu ve výši 21litrů na osobu v nemovitosti za 14 dnů.

Stanovení místního poplatku z kapacity odpadové nádoby pro rok 2022
Cena za jeden 1 litr = 0,68 Kč
Druhy nádob: 80 litrů, 120 litrů. 240 litrů, 660 l a 1 100 litrů
Objem

80 litrů

110/120 litrů

240 litrů

660 litrů

1 100 litrů

Cena/1 svoz

54,4 Kč

81,6 Kč

163,2 Kč

448,80 Kč

748 Kč

Cena za produkci odpadu za kalendářní rok při vybraném intervalu svozu
Objem nádoby

14 denní interval

(26 svozů)

28 denní interval (13 svozů)

80 litrů

1414 Kč

707 Kč

110/120 litrů

2 122 Kč

1 061 Kč

240 litrů

4 243 Kč

2 121 Kč

660 litrů

11 669 Kč

--------------------------

1 100 litrů

19 448 Kč

--------------------------

Velikosti nádob a interval svozu
Počet lidí v
domácnosti

Objem nádoby

1 – 2 osoba

80 litrů

3 osoby

80 litrů

3 - 4 osoby

110/120 litrů

5 osob

110/120 litrů

4-6 osob

240 litrů

7 a více u RD

240 litrů

13 - 30

660 litrů

31 - 52

1100 litrů

14 denní interval svozu

Pozn. volba červeně vybarveného svozu není možná.
Minimální výše poplatku 60 l/os./měs. x 0,68 Kč = 490,00 Kč/rok

28 denní interval svozu

Město Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, IČ: 00302945

Služba svoz biologicky rozložitelného odpadu od nemovitosti – doprava a
manipulace s biologicky rozložitelným odpadem
TERMÍN ODEVZDÁNÍ DO 31. 10. 2021!!!!
A. ÚDAJE O PLÁTCI
Jméno a příjmení (název společnosti):

..................................................................................................

Datum narození (IČ):

..................................................................................................

Telefon, email:

..................................................................................................

Adresa trvalého pobytu (popř. sídla):

..................................................................................................

Úhrada bude provedena:

v hotovosti na pokladně / převodem z účtu (1)

B. ÚDAJE O NEMOVITOSTI
Ulice, číslo popisné (orientační):

..................................................................................................

C. ZVOLENÝ POČET A INTERVAL SBĚRNÉ NÁDOBY
Objem – v litrech

Počet
nádob

Frekvence svozu - lx za 14 dnů

Frekvence svozu - lx za 28 dnů

BIO - biopopelnice 2401
cena za dopravu a manipulaci z BIO odpadem stanovená pro kalendářní rok 2022
Objem nádoby
240 litrů

Cena za 1 svoz
23,00 Kč včetně DPH

14 denní (26 svozů)
600,00 Kč včetně DPH

28 denní (13 svozů)
300 Kč včetně DPH

D. SMLUVNÍ PODMÍNKY
Město Loštice a plátce se tímto dohodli na zajištění služby svozu biologicky rozložitelného odpadu od nemovitosti
dle vyplněných údajů. Splatnost služby je stanovena do 30. 4. kalendářního roku na účet města Loštice č.
1905685379/0800. Cena služby je stanovena na kalendářní rok a bude upravována dle provedené kalkulace nákladů
na dopravu a manipulaci s BIO odpadem, a to vždy nejpozději do 30.11. kalendářního roku. Informace o stanovení
ceny služby na kalendářní rok bude vždy nejpozději do 30.11. řádně zveřejněna na úřední desce města. V případě,
že plátce již nebude službu v dalším kalendářním roce využívat je povinen se z odběru služby nejpozději do 31. 12.
kalendářního roku písemně odhlásit, v opačném případě bude platnost služby automaticky obnovena na další
kalendářní rok. Interval svozu BIO odpadu lze měnit vždy pouze na nový kalendářní rok. V případě, že ve lhůtě
splatnosti plátce neprovede řádnou úhradu objednané služby bude mu služba bez odkladu pozastavena do doby
provedení řádné úhrady.

V Lošticích dne

Podpis plátce

(1) Nehodící škrtněte.

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ PROHLÁŠENÍ
ODDĚLENÍ A – údaje o plátci (plátce je vlastník chaty, domu, společenství vlastníků v bytovém domě)
Zde vyplňte datum narození, jméno, adresu a kontakt na vás. V případě uvedení funkční emailové adresy urychlíte
komunikaci s naším úřadem. U sdružení uveďte IČO sdružení a jeho název.
ODDĚLENÍ B – údaje o nemovitosti
Zde uveďte adresu nemovitosti, za kterou prohlášení (registraci) podáváte. Nezapomeňte uvést číslo popisné nebo číslo
evidenční.

