ODPADY – KOMUNÁLNÍ ODPAD - INFORMACE PRO
OBČANY

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
která se nachází na území obce.

ZMĚNY V SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OD 1.
LEDNA 2022

Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

V důsledku úpravy legislativy (změna zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, a
změna zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích) se ruší od 1.1.2022 stávající
způsob úhrady za likvidaci komunálního odpadu na základě Dohody o zajištění
svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu uzavřené s obcí Dolní
Žandov.
Dle nové legislativy bude odběratel hradit služby za likvidaci odpadů na základě
místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Ohledně vývozu popelnic se pro občany nic nemění – velikost nádoby a četnost
svozu si stanoví nadále občan sám. Svoz odpadu bude i nadále zajišťovat firma
Marius Pedersen a.s.

ZÁSADNÍ ZMĚNY PLATNÉ OD 1.1.2022

Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo,
nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech.
Na základě schválené OZV je plátce / poplatník poplatku povinen podat správci
poplatku tj. Obci Dolní Žandov ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl
postavení plátce / poplatníka poplatku.
Jelikož od 1.1.2022 již není možné zajišťovat svoz a likvidaci odpadu na základě
dosud platné dohody mezi občanem a obcí Dolní Žandov, je nutné vyplnit a
odevzdat vyplněný formulář Ohlášení plátce poplatku nejpozději do 15.1.2022.
Pokud nebude dotazník odevzdán do výše uvedeného data, nebude možné nadále
nádobu na odpad vyvážet a poté bude svozovou firmou odvezena.

Ohlášení k poplatku se netýká občanů, žijících v bytových domech:

Od 1.1.2022 zavádí Obec Dolní Žandov na základě změny zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích místní
poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen
„poplatek“).
Poplatek zavádí Obec Dolní Žandov na základě Obecně závazné vyhlášky (dále jen
OZV) obce Dolní Žandov č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci schválené zastupitelstvem obce Dolní
Žandov dne 4.11.2021, usnesením č. 101/04/2021 s účinností od 1.1.2022.

Vyplněný a podepsaný formulář je možné doručit do 15.1.2022 na OÚ Dolní
Žandov následujícími způsoby:
•

Osobně na OÚ – BYTOVÉ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dolní Žandov č.p. 333-336, Dolní Žandov č.p. 285 -290 a 312-313
Dolní Žandov 325 – 329, Dolní Žandov č.p. 43-44

Změna v systému odpadového hospodářství obce je administrativně a technicky
velmi náročná, proto je možné podat Ohlášení plátce poplatku již nyní.
Formulář Ohlášení plátce poplatku je ke stažení na webových stránkách obce
Dolní Žandov www.dolnizandov.cz nebo je možné si jej vyzvednout v úředních
hodinách na obecním úřadě Dolní Žandov.
pondělí a středa 14:00 – 17:30, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00
•

Osobně na podatelnu OÚ v úředních hodinách

•
•
•
•

Zasláním správci poplatku na adresu Obec Dolní Žandov, Dolní Žandov 36,
350 02 Cheb v obálce označené „ODPADY“
Vhozením do poštovní schránky na budově OÚ – v obálce označené
„ODPADY“
E-mailem na epodatelna@dolnizandov.cz nebo na
nociarova@dolnizandov.cz , do předmětu zprávy napsat ODPADY
Datovou schránkou sembep7
Zánik dosavadních Dohod o zajištění svozu, třídění a zneškodňování
komunálního odpadu uzavřené s obcí Dolní Žandov k 31.12.2021

S ohledem na novou zákonnou úpravu odpadů – na základě zákona č.504/2020
Sb., o odpadech, a dalších souvisejících zákonů, účinných od 1. ledna 2022, již
nemohou obce s účinností od 1. ledna 2022 zpoplatňovat svoz komunálního
odpadu dle smluv (dohod) uzavřených na základě povinnosti vyplývající ze zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
Proto od 1. ledna 2022 již nelze zajišťovat službu svozu, třídění a zneškodňování
komunálního odpadu na základě dosud platných dohod – smluv a dosavadní
Dohody o zajištění svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu mezi Obcí
Dolní Žandov a občanem k 31.12.2021 zanikají.
Případné úhrady, provedené na základě původních Dohod o zajištění svozu,
třídění a zneškodňování komunálního odpadu po 1.1.2022 budou vráceny plátci
na zpět na účet, hotovostně nebudou přijímány vůbec.

Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku dle OZV obce Dolní
Žandov č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci tímto způsobem:
Za dílčí období od 1.ledna do 30.června je splatnost poplatku do 15.července
příslušného kalendářního roku.
Za dílčí období od 1.července do 31. prosince je splatnost poplatku do 15.ledna
následujícího kalendářního roku.
Plátce poplatku: a) vlastník nemovitosti
b) společenství vlastníků jednotek (pokud pro dům vzniklo)
Správce poplatku: Obecní úřad Dolní Žandov
Dolní Žandov 36, 350 02 Cheb
Číslo účtu pro platbu poplatku: 2427331 / 0100, VS: 3722, SS: číslo popisné nebo
evidenční
Do poznámky prosíme uvést jméno plátce poplatku uvedené na formuláři
Ohlášení plátce poplatku
Kontakty:
Alena Nociarová, odpadové hospodářství: tel. 354 693 178, e-mail
nociarova@dolnizandov.cz
Věra Harbistová, účetní: tel. 354 693 179, e-mail: harbistova@dolnizandov.cz

NOVÝ CENÍK MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI A ZPŮSOBY
ÚHRADY
Na základě změn oblasti svozu a likvidace odpadu (navyšování cen skládkovného,
zvyšování cen PHM a energií) a v důsledku úpravy legislativy dochází od 1.1.2022
k navýšení cen za odkládání komunálního odpadu pro občany obce Dolní Žandov.

