
Vážení  spoluobčané,  

V současné době dochází v souladu se schválenou  obecně závaznou vyhláškou č.2/2014 k označování 

popelnic nálepkami s logem Města Šluknova. Důvodem tohoto opatření je zajištění evidence 

svážených nádob a také současně dnešní  značný nepoměr  mezi výší nákladů za nadstandardní počet 

svezených  nádob a   výší vybraného poplatku  za odpad. Proto při této evidenci probíhá regulace  

počtu nádob. Počet popelnic ve městě je výrazně předimenzován. V porovnání se stejně velkými 

městy až o 1/3.  

Pro objasnění: 

Výše základního poplatku za jednu fyzickou osobu činí 480,- Kč za osobu a rok.  

Vyhláška města o nakládání s odpady  stanovuje  za dostatečný objem nádoby 25 litrů za osobu a 

týden  (4 osoby = jedna  110 – 120 l nádoba), což je standart uplatňovaný v mnoha dalších městech.  

Poplatek za 4 osoby  je  1920,- Kč (nezohledňujeme osoby se slevami). 

Cena svozu za jednu svezenou nádobu o objemu 120 l je 2200,- Kč ročně. Nájem za nádobu je  115,- 

Kč ročně.  

Rozdíl mezi poplatkem od občanů a cenou, kterou město hradí za svoz jedné nádoby je  280,- Kč 

resp. 395,- Kč (vč. pronájmu) v případě plného využití . Tento rozdíl je hrazen z rozpočtu města.  

Každá navíc neoprávněně přistavená nádoba  tak násobí neúměrné náklady na svoz. 

Z tohoto důvodu schválilo zastupitelstvo města novou vyhláškou oprávněně užívané nádoby označit 

nálepkou s logem města a pouze tyto nádoby vyvážet. Nevyužité nádoby ve vlastnictví svozové firmy 

nebo města budou odebrány.  

Domnívá-li se někdo, že počet nádob  je nedostačující, může v rámci poplatku předávat odpad do 

sběrného dvora. Zákon č. 185/2001 Sb. ukládá také mimo jiné občanům povinnost odpady třídit. 

Nečiní-li tak někdo, dopouští se tak porušování zákona.  Možnost třídit odpad mají všichni občané 

města Šluknova a to prostřednictvím nádob na tříděný odpad, pytlů na tříděný odpad a sběrného 

dvora.  Důsledek netřídění odpadu je, že osobám stanovený limit nestačí. S každým občanem je při 

předání nálepky řešena individuální potřeba počtu nádob a veškeré další informace týkající se 

odpadového hospodářství.  

Věříme, že toto opatření města chápete a za Vaše pochopení Vám děkujeme.  

 
 


