Městys Svatava
INFORMACE O ZMĚNÁCH V ÚHRADÁCH ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI NA ÚZEMÍ MĚSTYSE SVATAVA
S ÚČINNOSTÍ OD 01.01.2022
Od 01.01.2022 dochází ke změně systému úhrad za svoz komunálního odpadu.
Jaká byla praxe dosud?
Správci bytových domů a majitelé rodinných domů měli uzavřenou smlouvu
s městysem Svatava, který zajišťoval odvoz a likvidaci přes svozovou společnost
Sotes Sokolov spol. s r. o. a objednatel si následně hradil poplatek dle četnosti vývozu
nádoby.
Co se mění?
Veškeré smluvní vztahy s městysem Svatava budou do konce roku 2021 ukončeny.
Nově od 01.01.2022 bude zpoplatnění komunálního odpadu řešeno zavedením místního
poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci. Při poškození či ztrátě
nádoby již městys Svatava nebude zajišťovat nádobu novou, tu si zajistí každy poplatník na své
náklady sám. Při přihlášení do systému obdrží každý poplatník samolepu na nádobu, bez které
nebude po 01.02.2022 komunální odpad svozovou firmou odvezen.
Co se nemění?
Nádoby u domů zůstávají zachovány. Ti kdož měli uzavřenou smlouvu přímo se společností
SOTES Sokolov spol. s r. o., týká se to SVJ, F.O. i P.O., jim smlouvy zůstávají i nadále
v platnosti. Dostaví se pouze s již podepsanou smlouvou a městys Svatava jim vydá vývozní
samolepu na nádobu.
Kdy začít změnu řešit?
Plátce poplatku je povinen podat ohlášení k místnímu poplatku a to musí být provedeno
nejpozději do 15.01.2022.
Kdo je oprávněn v této věci jednat?
Předseda společenství vlastníků jednotek (SVJ), společnost, která na základě smlouvy bytový
dům spravuje, vlastník nemovitosti (fyzická nebo právnická osoba), nebo jeden ze spoluvlastníků.
Základní informace k poplatku
Poplatek je zaveden obecně závaznou vyhláškou městyse Svatava č. 6/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která je k dispozici v elektronické podobě
na stránách https://www.mestyssvatava.cz/vyhlasky-zakony
Výše poplatku
Základem poplatku je objednaná kapacita odpadové nádoby pro nemovitou věc a počty osob
žijících v dané nemovitosti na kalendářní měsíc (viz. tabulka).

Počet poplatníků
Četnost vývozů
v jedné domácnosti za měsíc
1 x měsíc
1
1 x 2 týdny
1 x týdně
1 x měsíc
2
1 x 2 týdny
1 x týdně
1 x 2 týdny
3
1 x týdně
1 x 2 týdny
4
1 x týdně
1 x 2 týdny
5
1 x týdně
1 x 2 týdny
6
1 x týdně
1 x měsíc
1 x 2 týdny
1 x týdně

Min. objem Velikost
Cena za rok
na měsíc (l) nádoby (l) celkem (Kč)
120 l
576 Kč
60 l
120 l
1 248 Kč
120 l
2 496 Kč
120 l
576 Kč
120 l
120 l
1 248 Kč
120 l
2 496 Kč
120 l
1 248 Kč
180l
120 l
2 496 Kč
120 l
1 248 Kč
240 l
120 l
2 496 Kč
120 l
NELZE
300 l
120 l
2 496 Kč
120 l
NELZE
360 l
120 l
2 496 Kč
240 l
240 l
240 l

1 152 Kč
2 496 Kč
4 992 Kč

Splatnost a způsob úhrady
Poplatek platí vlastník nemovitosti nebo SVJ a odvádí ho ve dvou stejných splátkách:
• do 15. čevence příslušného kalendářního roku
• do 15. ledna následujícího kalendářního roku
Úhradu bude možné provést v hotovosti nebo kartou na pokladně městyse Svatava nebo
převodem na účet městyse 11925391/0100, variabilním symbolem je číslo popisné dané
nemovitosti.
Jak a kdy se přihlásit k místnímu poplatku?
Plátce poplatku je povinen přihlásit se k místnímu poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
nabyl postavení plátce poplatku (aktuálně do 15.01.2022). K tomuto účelu lze využít formulář
"Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci".
Ohlášení lze provést osobně nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým
podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
Jak a kdy provést změny?
Změny v objemu nádoby nebo četnost frekvence vývozu, je nutné nahlásit nejpozději do 5-tého
dne v měsíci, s účinností od 1. dne následujícího kalendářního měsíce. Změnu je možné provést
maximálně 1 x za kalendářní rok.
Jaké doklady je nutno mít s sebou?
Průkaz totožnosti, doklad prokazující oprávnění jednat jménem plátce (smlouva, plná moc), popř.
smlouvu přímo se svozovou společností.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?
Před návštěvou podatelny je možné vyplnit formulář "Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci" a "Plná moc", které jsou k dispozici na
webu městyse Svatava nebo přímo v podatelně.

Elektronická služba, kterou lze využít?
V případě ohlášení datovou zprávou na eletkronickou adresu: podatelna@mestyssvatava.cz
musí být tato datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Nebo lze ohlášení
odeslat prostřednictvím datové schránky ID: kb9amky
Podle kterého právního předpisu se postupuje?
Zákon č. 565/1990 Sb., o místích poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci č. 6/2021.
Jáké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Pokud nebude splněna povinnost nepeněžité povahy (např. ohlašovací povinnost), může správce
daně dle § 247 odst. 2 daňového řádu uložit pořádkovou pokutu až do výše 500.000,- Kč tomu,
kdo závazně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatčné omluvy nevyhoví ve stanovené
lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem
nebo správcem daně. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné
výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Včas neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

