Důvodová zpráva
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Vydání vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající
na území města Plzně (dále jen „vyhláška o poplatku za odpad“).
Zároveň s vyhláškou o poplatku za odpad je projednávána vyhláška statutárního města Plzně, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Aby bylo možné vybírat poplatek od občanů města produkujících odpad, je nutné současně
s vyhláškou o systému vydat vyhlášku o poplatku za komunální odpad. V roce 2005 bylo přijato
usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 731 ze dne 8. prosince 2005, kterým byl schválen věcný záměr
vydat vyhlášku o poplatku za komunální odpad podle zákona o odpadech na základě principu, kdy
výše poplatku odváděného za nemovitou věc bude dána počtem nádob v závislosti na jejich objemu a
frekvenci svozu, tj. předpokládané náklady budou rozvrženy na „popelnice“ podle objemu a četnosti
svozu. Varianta poplatku za komunální odpad byla zvolena z důvodu minimalizace počtu plátců,
z důvodu zachování co nejvíce prvků odpovídajících stávajícímu systému, z důvodu hradit poplatek za
popelnici, nikoli „za osobu“ jako je tomu u místního poplatku.
Na základě tohoto usnesení je v návrhu vyhlášky navrženo stanovení celkové výše poplatku za
nemovitou věc za každý i započatý měsíc podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob, a
to podle přílohy č. 2 k vyhlášce o poplatku za odpad. K tomu je nutné dodat, že v souladu s platným
zákonem č. 185/2001 Sb., § 17a je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká
komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci či společenství vlastníků. Plátce
poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
Součástí návrhu vyhlášky o poplatku za odpad je příloha č. 1 Prohlášení plátce poplatku a příloha č. 2
Poplatek za komunální odpad v Kč za měsíc počínající rokem 2015 (účinné od 1. 9. 2015).
Výpočet výše poplatku vychází primárně z platného usn. ZMP č. 731 ze dne 8. 12. 2005 s výjimkou
nezahrnutí výdajů na likvidaci černých skládek, neboť je do poplatku zahrnout nelze. Dle Ministerstva
životního prostředí není v případě černých skládek známa osoba, která odpad uložila, nejedná se tudíž
o komunální odpad.
Svoz komunálního odpadu si v současné době ve městě zajišťují vlastníci nemovitých věcí na základě
svých vlastních smluvních vztahů. Aktuální ceníky svozových společností za svoz komunálního
odpadu jsme soustředili a vyhodnotili takto:
Korigované průměrné ceny, které dnes jednotliví uživatelé hradí přímo svozovým společnostem:

Výsledná výše poplatku podle objemu a frekvence sběrných nádob se opírá o tyto roční údaje:

V současné době je na trhu s komunálním odpadem v našem městě pět významných společností. Při
porovnání roční výše poplatku při objemu nádob 110/120 litrů a frekvence svozu 24 svozů za rok je
výše uvedená výše poplatku 1 457,- Kč o 83,- Kč, tj. 5,4% nižší než korigovaná průměrná cena, kterou
dnes jednotliví uživatelé hradí přímo svozovým společnostem.
Při porovnání roční výše poplatku při objemu nádob 1100 litrů a frekvence svozu 52 svozů za rok je
výše uvedená výše poplatku 13 976,- Kč o 798,- Kč, tj. 5,4% nižší než korigovaná průměrná cena,
kterou dnes jednotliví uživatelé hradí přímo svozovým společnostem. Takto koncipovaný poplatek za
KO byl předložen k projednání městským obvodům.
Z výsledné výše poplatku podle objemu a frekvence sběrných nádob byl stanoven padesátiprocentní
podíl přepočtený na měsíc, který byl zapracován do vyhlášky takto:

Příloha č. 2 k vyhlášce statutárního města Plzně č. ../2014
Poplatek za komunální
odpad v Kč za měsíc
(dle čl. 3 odst. 1)
objem nádoby
(v litrech)

frekvence svozu (počet za rok)
26

42

52

104

156

1x za 14 dní

kombinovaný

1x za týden

2x za týden

3x za
týden

110/120

61

92

101

212

0

240

111

152

193

374

504

1100

334

458

583

1043

1642

Vyhláška o poplatku za odpad nabude účinnosti dnem 1. září 2015. Do účinnosti obecně závazné
vyhlášky statutárního města Plzně o poplatku za komunální odpad a vyhlášky o systému postupují
orgány obvodů podle dosavadní úpravy článku 26 Statutu města.
Jednotlivé městské obvody se k návrhu vyhlášky vyjádřily takto:
RMO 1
nepřijalo žádné usnesení,
ZMO 2
usnesení č. 27/2014 ze dne 13. 05. 2014, souhlasí s návrhem „Vyhlášky o komunálních odpadech“ a
s upraveným návrhem „Vyhlášky o poplatku za komunální odpad“ uvedeným v příloze tohoto
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usnesení (upravená příloha č. 2 k vyhlášce s vlastním návrhem maximálního poplatku za komunální
odpad v Kč za měsíc)
RMO 3
usnesení č. 194 ze dne 22. 05. 2014, nezaujala většinové stanovisko,
ZMO 4
usnesení č. 0027/14 ze dne 29. 05. 2014, schvaluje návrh vyhlášek statutárního města Plzně s tím, že
poplatek za komunální odpad se sníží o 50% oproti stávajícímu stavu, uvedeném v příloze č. 2
k vyhlášce statutárního města Plzně č…/2014
ZMO 5
usnesení č. 009/2014 ze dne 19. 05. 2014, souhlasí s návrhem vyhlášky statutárního města Plzně,
kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem s následující změnou - vypustit pojem
vlastník objektu a nahradit slovním spojením: Fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města
Plzeň či fyzická osoba, která má na území statutárního města Plzeň ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
usnesení č. 010/2014 ze dne 19. 05. 2014, nesouhlasí s návrhem vyhlášky statutárního města Plzně,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně. Doporučuje nové
znění termínů poplatník poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti a stanovení úlev a osvobození.
ZMO 6
usnesení č. 35/14 ze dne 12. 05. 2014, neschvaluje obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanoví
systém nakládání s komunálním odpadem,
usnesení č. 36/14 ze dne 12. 05. 2014, neschvaluje vyhlášku statutárního města Plzně, kterou se
stanoví poplatek za komunální odpad,
ZMO 7
zastupitelstvo na svém zasedání, které se konalo dne 21. května 2014, nepřijalo návrh usnesení, jehož
předmětem bylo schválení vyhlášek o odpadech,
ZMO 8
usnesení č. 13/14 ze dne 12. 05. 2014, souhlasí s předloženými návrhy vyhlášek
ZMO 9
usnesení č. 31 ze dne 27. 05. 2014, souhlasí s návrhy vyhlášek
ZMO 10
usnesení č. 03 ze dne 14. 05. 2014, souhlasí s návrhem vyhlášky města, kterou se stanoví systém
nakládání s komunálním odpadem a s upraveným návrhem vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad vznikající na území města Plzně (upravená příloha č. 2 k vyhlášce s návrhem
maximálního poplatku za komunální odpad v Kč za měsíc).
Připomínky ZMO 5 nebyly akceptovány, neboť nekorespondují s koncepcí vyhlášky podle zákona o
odpadech. Návrh výše poplatku ZMO 2 a ZMO 10 byl akceptován částečně. ZMO 4 navrhla poplatek
za komunální odpad snížený o 50%.
Ve finanční komisi byla vyhláška projednána dne 26. 05. 2014 s tím, že usnesení nebylo přijato.
Text vyhlášky byl v právní komisi projednán 30. 03. 2010. Původní text byl opraven (zejména
v odkazech) a doplněn v článku č.3 odst.2). V právní komisi znovu projednán dne 27. 05. 2014 a
02.06.2014 s tím, že právní komise doporučila v čl. 2 místo pojmu „doručit“ pojem „podat“, lhůtu na
registrační a ohlašovací povinnost stanovit na 15 dnů a pojem „nemovitost“ nahradit pojmem
„nemovitá věc“.

3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Vydání vyhlášky o poplatku za komunální odpad spolu s vyhláškou o systému nakládání s KO.

4. Navrhova né varianty ře š e n í
Nenavrhuje se jiná varianta.
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5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Předkládaný materiál.

6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Vzhledem k výši navrhovaného poplatku lze odhadnout dopady do rozpočtu města ve výši 60 mil. Kč
ročně. Rozpočtový výhled je zpracován při znalosti této situace. V dalších letech se může dopad do
rozpočtu změnit v závislosti na ceně služby společnosti PKS, s. r. o. a případném rozhodnutí o změně
výše poplatků za odpady.

7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Platnost vyhlášky od 1. září 2015, Ing. Taťána Vítová.

8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis e jí
Projednáno v orgánech městských obvodů Plzeň 1-10
Usnesení ZMP č. 743 ze dne 9. prosince 2004
Usnesení ZMP č. 731 ze dne 8. prosince 2005

9.

Závazky či pohle dá vk y vůči mě s tu Plzni

Nešetří se.

10. Přílo hy :
č. 1
č. 2

Vyhláška statutárního města Plzně č.
vznikající na území města Plzně.
Usnesení MO 1-10

/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
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