
Vážení spoluobčané, 

od 1. ledna 2021 vešla v platnost změna zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, podle kterého bylo
stanoveno skládkovné pro rok 2021 v množství  200 kg komunálního odpadu na každou osobu
s trvalou adresou v místě bydliště - do tohoto množství se nezapočítává vytříděný odpad. 

Hmotnostní limit se bude časem snižovat na 120 kilogramů na obyvatele v roce 2029 a poplatek za
nadlimitní odpad poroste. V roce 2023 má činit 1000 Kč, v roce 2025 pak 1500 Kč a v roce 2029 to
bude 1850 Kč za tunu.

V praxi  to znamená následující  -  když k 15.  12.  2021 má obec Masojedy 110 trvale  bydlících
občanů a 43 rekreačních objektů, může vyvézt v roce 2022 na skládku 110 x 190 = 20 900 t odpadu
za smluvní poplatek 500 Kč/t, za každou tunu navíc bude obec platit vyšší skládkovné tj. pro rok
2022 ve výši 900 Kč/t, hmotnostní limit pro příští rok je stanoven na 190 kg na občana. Limit tedy
vůbec nezohledňuje produkci odpadu z rekreačních objektů.

Zvýhodněná platba 500,- Kč za tunu byla v roce 2021 vyčerpána již v srpnu.

Vyúčtování svozu odpadu 
2020 
příjem 95.092,- Kč, výdej 231.074,- Kč 
doplatek z rozpočtu obce 135.982,- Kč 
2021 
příjem 102.515,- výdej 253.527,- Kč 
doplatek z rozpočtu obce 151.012,- Kč 

Nejen nepředvídatelné zvyšování cen energií a jejich návaznost na další odvětví a služby, brání obci
zachovat  současný  poplatek  občanů  za  svoz  odpadů  ve  stejné  výši  a  dotovat  ho  vzhledem ke
stanoveným podmínkám vyplývajícím ze zákona stále víc. Do každoročních plateb obce patří nejen
svoz  odpadů,  ale  také  veřejné  osvětlení,  platby  za  děti  chodící  do  základní  školy,  dopravní
obslužnost.

Pro  rok  2022  dle  Obecně  závazné  vyhlášky  obce  Masojedy  č.  2/2021  je  platba  stanovena  na
1100,- Kč za každého trvale  přihlášeného občana v obci.  Dle zákona se stejná částka se týká i
rekreantů, ale je to částka za objekt bez ohledu na počet lidí, kteří odpad produkují a jestli se v
objektu zdržují sezónně nebo celoročně.

Každý občan si musí uvědomit, že za vyprodukovaný odpad, který uloží do své sběrné nádoby, je
plně zodpovědný do té doby,  než ho převezme svozová společnost.  Tímto okamžikem se stává
původcem odpadu obec a přebírá za něho odpovědnost.
V případě  zjištění,  že  tyto  nádoby  obsahují  jiný  než  komunální  odpad,  nebude  sběrná  nádoba
vyvezena a občan nemá nárok na náhradní svoz.

Záměrem nového zákona je motivovat obce k vyšší míře třídění, a proto každý musíme začít sám
u sebe,  a  to  nejen  více  třídit,  ale  nejlépe  tvorbě  odpadů  předcházet.  K  tomu  nám  pomůže
zodpovědný a aktivní přístup všech trvale přihlášených občanů i rekreantů.

Josef Pazdera 
starosta obce Masojedy


