Obec Vstiš

Informace o vývozu a platbě za odvoz komunálních odpadů od 1.1.2022
Obec Vstiš oznamuje občanům, že v souvislosti se změnou právních předpisů upravujících hospodaření s odpady
(zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech) bude povinností obce od 1.1.2022 vybírat místní poplatek za svoz komunálních
odpadů na základě Obecně závazné vyhlášky obce Vstiš č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci.
Tato vyhláška je zveřejněna na webových stránkách obce.
OZV č. 2/2021 stanovuje sazbu místního poplatku ve výši 0,75 za 1 l kapacity sběrné nádoby.
Kapacita(velikost) nádoby: 110 l – plechová popelnice, 120 l – plastová popelnice, 240 l – velká plastová popelnice.
Ceník plateb bude vždy zveřejněn ke konci roku na webových stránkách obce a na úřední desce.
Svozový den – pondělí 00.00 – 24.00

Chaty 6 měsíců

Typ známky/počet svozů

Nádoba 110 l

Nádoba 120 l

Nádoba 240 l

1 x týdně (52)

3960

4320

8640

2160

Kombinovaná (40)

2970

3240

6480

-

1 x 14 dní (26)

1980

2160

4320

1080

1 x měsíc (12)

990

1080

2160

540

nádoba 120 l

Splatnost poplatku je do 31.3. příslušného kalendářního roku jednorázově bezhotovostním převodem na účet obce č.
6024361/0100 nebo hotově do pokladny obecního úřadu. Jako variabilní symbol platby použijte číslo popisné nebo
evidenční, případně číslo parcelní pro objekty bez čísla popisného nebo evidenčního, abychom byli schopni
identifikovat, za jakou nemovitost poplatek hradíte.
Variabilní symbol pro čísla popisná:

1 před číslem popisným

Variabilní symbol pro čísla evidenční: 2 před číslem evidenčním
Variabilní symbol pro čísla parcelní:

3 před číslem pozemku (pouze pro objekty bez čísel)

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo.
Veškeré změny bude možné nahlásit vždy ke konci kalendářního roku (kromě nově přistěhovaných nebo
odstěhovaných, příp. zemřelých).
Žádná z těchto změn se netýká právnických a fyzických osob podnikajících na území obce, ti budou muset mít i nadále
smlouvu se svozovou firmou.
Systém shromažďování tříděného odpadu zůstává beze změn, bioodpad a jedlé tuky a oleje je nutno odevzdávat ve
sběrném dvoře v Dobřanech.
Cílem nového zákona je poctivé třídění odpadů, dosáhnout toho, aby obce neměly více než 200 kg nevytříděného
odpadu na osobu a rok. Jednoduše řečeno, čím více se bude třídit, tím méně porostou ceny svozových společností, a
naopak čím méně budeme třídit, tím více se budou ceny zvyšovat. Důsledkem této situace pak bude nutnost upravovat
i výši místního poplatku.

Ladislav Hrubý, starosta

