Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy schválilo na svém zasedání dne 14. 12. 2018 OZV č. 2/2018, kterou se
stanoví na rok 2019 částka poplatku za odpad pro fyzickou osobu/občana Nehvizd ve výši 750 Kč/rok
a za rekreační objekt 1000 Kč/rok.
Městys vycházel při stanovení částky ze skutečnosti, že za r. 2017 doplácel z rozpočtu (a tedy dotoval)
svoz odpadu částkou 1,3 mil. Kč nad rámec celkové částky vybrané od občanů a s ohledem na zákonnou
povinnost udržovat vyrovnaný rozpočet přikročil nutně k úpravě výše poplatku na základě aktuálního
přepočtu nákladů.
Dobrá zpráva pro občany je, že se podařilo vyjednat a zahrnout v rámci nové výše poplatku přidělení
bio popelnice pro každou domácnost, která bude mít zájem, a stanovit dvoutýdenní frekvenci svozu
bio odpadu. Městys byl totiž nucen reagovat na neúměrné náklady na dotřídění bio materiálu, který
byl ukládán do kontejnerů na trávu. Zpravidla se v kontejnerech totiž nacházel materiál, který bylo
nutné před kompostováním pečlivě separovat.
Pro úplnost uvádíme několik skutečností k odpadovému hospodářství v městysi Nehvizdy. V roce 2017
jsme byli svědky prokazatelně zvýšeného svozu komunálního (směsného) odpadu ze sběrného dvora.
Namísto dvou kontejnerů týdně byly pravidelně sváženy kontejnery tři. To se samozřejmě promítlo do
konečné ceny za svoz, když občané Nehvizd zároveň vyprodukovali větší, než smlouvou se svozovou
společností předvídané množství komunálního odpadu. Znamená to tedy, že se v Nehvizdech netřídí
v dostatečné míře a objem komunálního odpadu narůstá, což se samozřejmě týká jen některých
domácností, ale dopad se rozprostře do celkových nákladů městyse. Faktem je, že městys bude i po
schváleném zvýšení poplatku svoz komunálního odpadu dotovat.
Z výše popsaného vyplývá závěr, že pokud občané nebudou vlastní odpad třídit v dostatečné míře, a
bude se navyšovat svážené množství komunálního odpadu, budou se také zvyšovat náklady na svoz,
přičemž není v možnostech městyse z rozpočtu velké rozdíly dotovat. Pokud by se podařilo nastolit
opačný trend v poměru tříděného a komunálního odpadu, klesla by pro rok 2020 také výše poplatku
za svoz komunálního odpadu.
Určitý faktor v hospodaření městyse představuje také skutečnost, že v rozpočtu městyse chybí finance,
které by obdržel, pokud by byly všechny v městysu trvale žijící osoby také přihlášeny k trvalému
pobytu. Částka za občana do rozpočtu od státu činí cca 10.000 Kč/rok, přičemž dlouhodobě
dovozujeme, že v obci žije 400 – 500 osob bez trvalého pobytu. Rozpočet je tak každoročně chudší o
několik milionů korun, které by jinak šly například použít při zmírňování dopadů ceny za svoz odpadů.
V neposlední řadě městys eviduje na 90 nemovitostí vedených jako rekreační objekt, kde cena za svoz
odpadu činí 1000 Kč/rok, nicméně zde žije větší počet osob a tato úhrada poplatku za odpad tak zdaleka
neodpovídá realitě.
V případě jakýchkoliv dotazů či námětů se neváhejte obrátit na vedení městyse.
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