V Líních dne 16.12.2021

INFORMACE KE ZMĚNÁM V OBJEDNÁVÁNÍ A PLACENÍ SVOZU
SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 1.1.2022
Vážení spoluobčané,
Na základě legislativních změn v oblasti nakládání s odpady již není možné, aby občané nadále platili
za svoz směsného komunálního odpadu přímo svozové společnosti. Od 1.1.2022 se bude za svoz platit
formou místního poplatku obci Líně.
Zastupitelstvo obce Líně schválilo dne 15.12.2021 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tato obecně závazná vyhláška
s účinností od 1.1.2022 upravuje nový systém plateb za svoz směsného komunálního odpadu v obci
Líně (vč. Sulkova) a její plné znění je zveřejněno na úřední desce i na elektronické úřední desce obce.
Po dohodě se svozovou firmou zůstávají i po 1.1.2022 zachovány dosavadní svozové dny i četnost
výsypů, občané mohou i nadále využívat stávající nádoby pro ukládání komunálního odpadu
(popelnice, kontejnery). Po dobu ledna a února 2022 zůstanou v platnosti také všechny vylepené
známky, vydané firmou EKO SEPAR Nýřany.
Jak tedy podle nové obecně závazné vyhlášky postupovat?

POPLATNÍK A PLÁTCE POPLATKU
Poplatek za ukládání komunálního odpadu se platí za každou nemovitost určenou k bydlení nebo
k rodinné rekreaci.
Za bytové domy poplatek hradí společenství vlastníků jednotek (SVJ), pokud pro dům vzniklo,
v ostatních případech vlastník domu (u domů ve vlastnictví obce úhradu zajistí správce). SVJ nebo
vlastník přitom poplatek vybere od jednotlivých nájemníků či vlastníků bytů – formou záloh a
vyúčtování, jako tomu bylo dosud.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Plátce poplatku podává ohlášení Obecnímu úřadu Líně do 15. ledna příslušného kalendářního roku –
aktuálně tedy do 15.1.2022 – na k tomu účelu vytvořeném přihlašovacím formuláři, který bude do
každé nemovitosti doručen. Formulář je jednoduchý, cílem je jen zjistit základní informace o
poplatníkovi (jméno, adresa, kontaktní údaje) a další skutečnosti potřebné ke stanovení výše poplatku
(velikost nádoby, četnost svozů). Jak vyplněný přihlašovací formulář obecnímu úřadu odevzdat je
popsáno přímo na formuláři. Po splnění ohlašovací povinnosti budou plátcům během února vydány
známky (nálepky), kterými si stejně jako v předchozích letech označí svozové nádoby (nejpozději do
konce února).

VÝŠE POPLATKU
Obec prostřednictvím vyhlášky stanovila výši poplatku na 0,60 Kč za 1 litr kapacity svozové nádoby.
Celková výše ročního poplatku v Kč = kapacita nádoby v litrech x počet svozů x 0,6.

Přehled výše poplatku podle počtu svozů za pololetí / rok:
svoz 1 x 7 dní

60 litrů

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

468,-/936,-

216,-/432,-

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

120 litrů

1872,-/3744,-

936,-/1872,-

432,-/864,-

1476,-/2952,-

240 litrů

3744,-/7488,-

1872,-/3744,-

864,-/1728,-

2952,-/5904,-

17160,-/34320,- 8580,-/17160,-

3960,-/7920,-

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

1100 litrů

svoz 1 x 14 dní svoz 1 x měsíčně

svoz
kombinovaný

Velikost nádoby

Byl stanoven také tzv. minimální základ dílčího poplatku, který činí 60 l za kalendářní měsíc – tzn., že
minimálně za kapacitu 60 l musí uhradit poplatek i majitel nemovitosti, v níž nemá bydliště žádná
fyzická osoba.

SPLATNOST POPLATKU
Poplatek bude splatný ve dvou pololetních splátkách – za 1. pololetí do 15.7. příslušného
kalendářního roku (polovina ročního poplatku) a do 15.1. následujícího kalendářního roku (druhá
polovina ročního poplatku).
Poplatek je možné uhradit především na účet obce Líně č. 922371/0100 (plátce uvede jako variabilní
symbol svůj jedinečný identifikační kód přidělený obecním úřadem) či jiným obvyklým způsobem. Výši
poplatku i údaje potřebné k provedení platby sdělí každému plátci obecní úřad, který přitom využije
kontaktní údaje uvedené ve vyplněném a odevzdaném přihlašovacím formuláři.

OHLAŠOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ZMĚN
Nové přihlášky (pro nové nemovitosti nebo pro nové vlastníky stávajících nemovitostí) a požadavky na
změny kapacity využívaných nádob, četnosti svozu, příp. ukončení svozů lze hlásit na Obecním úřadě
Líně (paní Jaroslava Tomášová, tel. 377911468). Požadované změny budou uskutečněny vždy od
prvního dne následujícího kalendářního měsíce.

CO SE NEMĚNÍ
Svoz směsného komunálního pro Obec Líně bude zajišťovat na základě smluvního vztahu příslušná
svozová firma. Kromě úhrady této služby bude obec i nadále financovat veškeré náklady na sběrný
dvůr, tříděný sběr odpadů, úklid veřejných prostranství atd.
Děkujeme Vám za pochopení a součinnost při zavádění nového systému.

Obecní úřad Líně

