
Příloha č. 2 

k obecně závazné vyhlášce obce Cetyně č. 2/2022, 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 
Nově vydaná obecně závazná vyhláška obce splňuje všechny povinnosti, které obci ukládá zákon a má za 

cíl optimalizovat dopady na obecní rozpočet. Ačkoliv se neustálému navyšování cen za odvoz odpadů 

naše obec nemůže vyhnout, snažíme se, aby dopad pro občany byl co nejmenší, a zároveň chceme 

motivovat své občany k důslednému třídění odpadů. 

 

1) POPLATKY ZA SVOZ A LIKVIDACI NETŘÍDĚNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

Na základě ankety v podobě informačních materiálů doručených všem občanům počátkem listopadu 2022 

a po projednání s občany na veřejné schůzi obecního zastupitelstva konané dne 25.11.2022 Obecní 

zastupitelstvo rozhodlo o zrušení kombinovaného režimu svozů nádob na netříděný komunální odpad 

v roce 2023 a ponechání pouze čtrnáctidenní a měsíční četnosti vývozů. Hlavním cílem je snížení nákladů 

na odvoz a likvidaci komunálních odpadů.  

 

Parametry rozhodné pro výpočet ročního poplatku za svoz komunálního odpadu jsou: 

▪ Cenová nabídka svozu odpadu pro obec Cetyně na rok 2023 od firmy Technické služby Příbram 

(108 584 Kč bez DPH za svoz komunálního odpadu, 91 799 Kč bez DPH za svoz tříděného a 

nebezpečného odpadu). 

▪ Počet vyvážených nádob na směsný komunální odpad. 

▪ Četnost vývozů nádob na směsný komunální odpad dle občany zvoleného režimu vyvážení na rok 

2023. 

▪ Počet objektů určených k rekreaci v katastru obce, za které je majitel povinen platit poplatek za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

Rozpočet poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na rok 2023: 

Režim Četnost vývozů 
Objem nádoby 

na směsný KO 
Poplatek/rok 

Čtrnáctidenní režim 

26 svozů/rok 
Celoročně 1 x 14 dní nádoba o objemu 120 l 2 350 Kč 

Měsíční 12 svozů/rok Celoročně 1 x měsíc nádoba o objemu 120 l 1 050 Kč 

Rekreační objekty Celoročně 1 x 14 dní Bez vlastní nádoby 1 150 Kč 

 

2) POPLATKY ZA SVOZ A LIKVIDACI TŘÍDĚNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Pravidelný svoz, nakládání a likvidaci tříděného odpadu, nakládání a likvidace biologicky rozložitelných 

odpadů a stavebních materiálů a svoz nebezpečného odpadu (organizováno a prováděno dvakrát ročně 

smluvní svozovou firmou) hradí obec v plné výši. 

 

3) PLATNOST A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

Výše poplatků za svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu je platná ode dne vydání tohoto 

dodatku. Dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Cetyně č. 2/2022, o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci ruší poplatky stanovené v dodatku č. 1. 

 

 

 

V Cetyni dne 9.1.2023 …………………………………… 

Ing. Eliška Fialová, starostka 

 


