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INFORMACE O POPLATKU ZA ODPADY OD 1.1.2022 
 

Vážení spoluobčané,         

dovolte mi, abych Vás seznámil se změnou týkající se odpadového hospodářství od 1.1.2022. V souladu s 

platnou legislativou již nebude možné platit za odpad dle četnosti svozu a objemu, nebudou se ani prodávat 

plastové pytle na odpad.  

  

Obecně závaznou vyhláškou bude od 1.1.2022 zaveden místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství (dále jen „poplatek“), poplatníkem se stane každá fyzická osoba přihlášená v obci (každý 

občan) nebo vlastník nemovité věci, ve které není přihlášená žádná osoba (chalupáři, chataři).  

 

Z toho vyplývá, že všichni občané obce musí platit za odpady s těmito výjimkami: 

- děti, které v příslušném roce dosáhnou nejvýše věku 1 roku, 

- osoby, které doloží, že za odpady platí jinde, 

- osoby, které doloží, že jsou umístěny v domově pro seniory a podobných zařízeních, 

- osoby, které platí za poplatníka a zároveň vlastní v obci další nemovitost (výminek), 

- další podmínky osvobození upravuje Obecně závazná vyhláška. 

 

Zastupitelstvo obce stanovilo v souladu s platnou legislativou poplatek ve výši 600 Kč 

na občana přihlášeného v obci nebo nemovitost (chataři, chalupáři) za rok. 
 

Poplatek je nutné zaplatit od 1.1.2022 do 31.3.2022, a to: 

a) v hotovosti v kanceláři obecního úřadu vždy v pondělí v čase 6:30 – 11:30 a 14:00-16:30, v jiný čas 

pouze po telefonické domluvě na tel. 493 693 367 nebo 731 273 961. 
 

b) převodem na účet obce č. 1162549359/0800 pod variabilním symbolem VS 1340+číslo popisné 

v trojmístném formátu doplněném zleva nulami, např.:  

- číslo popisné je 1, variabilní symbol bude 1340001,  

- číslo popisné je 51, variabilní symbol bude 1340051,  

- číslo popisné je 101, variabilní symbol bude 1340101. 
 

Prosíme, posílejte peníze až v novém roce od 1.1.2022! 
 

Nárok na jednu známku za rok má každá domácnost nebo nemovitost. Nové známky budou po 

zaplacení poplatků k vyzvednutí na obecním úřadě v Rohoznici vždy v pondělí v čase 6:30 – 11:30 a 

14:00-16:30, v jiný čas pouze po telefonické domluvě na tel. 493 693 367 nebo 731 273 961.  

 

Všechny popelnice (o objemu 120 litrů nebo 240 litrů) bude firma Marius Pedersen vyvážet každých 14 dní, 

termín svozů bude upřesněn a zveřejněn do konce tohoto roku. Na starou známku jakékoli četnosti z roku 

2021 se budou popelnice vyvážet do konce března 2022. 

 

V případě nezaplacení je obec povinna vymáhat poplatek dle daňového řádu. Výše poplatku může být 

v budoucnu upravena v souvislosti s množstvím vyprodukovaného komunálního odpadu. 

 

Děkujeme všem občanům za třídění odpadu a jeho odkládání do nádob na separovaný odpad. Recyklací 

napomáháme šetřit životní prostředí, energii a primární zdroje surovin. Zároveň se tím snižuje množství 

komunálního odpadu, za jehož likvidaci nese obec veškerou finanční zátěž. Bližší informace podáme na tel.: 

731 273 961, 493 693 361, e-mailem na: ou.rohoznice@seznam.cz nebo osobně na obecním úřadě. 

   

Rohoznice 10.12.2021  

 

Za zastupitelstvo obce Rohoznice            Miloš Nosek v. r. 

                   starosta 
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