
Kolik zaplatíme za odpady v p říštím roce? 

Již v roce 2001 město Šluknov přijalo obecně závaznou vyhlášku, která stanovila jako 
způsob platby za odpady místní poplatek, tedy poplatek, který platí každá osoba s trvalým 
pobytem na území města a také osoba, která vlastní nemovitost sloužící k rekreaci. Výše 
poplatku byla již v roce 2001 stanovena na 360,00 Kč za osobu (rekreační objekt) a rok. 
Tedy 30 Kč měsíčně za týdenní svoz odpadů, včetně možnosti užívání sběrného dvora, 
kontejnerů na tříděný odpad a jiných služeb. V roce 2011 byla tato částka upravena na 480 
Kč/osobu (rekreační objekt) a rok. Nutno podotknout, že se nikdy nejednalo o částku, která 
by plně uhradila skutečné náklady za likvidaci odpadů. Ty v roce 2001 činily 760 Kč/osobu  
a rok. Doplatek za občany tak hradí město každoročně ze svého rozpočtu. Náklady rostou 
především narůstajícími cenami pohonných hmot, změnou skládky (skládka v Rožanech byla 
uzavřena, a tak se odpad vozí na skládky vzdálené desítky kilometrů), platbou nového 
zákonného poplatku za skládkovné apod. V současnosti činí celkové náklady za odpad za 
osobu (rekreační objekt) a rok již 880 Kč. Město proto zvažuje úpravu poplatku. Ta by měla 
pro rok 2016 činit 660 Kč za osobu (rekreační objekt) a rok.  Je to však stále o 220 Kč méně, 
než jaké jsou skutečné náklady za likvidaci odpadu na osobu. Zároveň bychom však chtěli 
odměnit a motivovat občany, kteří se zapojí do „systému adresného třídění biologicky 
rozložitelného odpadu“, a to formou slevy.  Jejich poplatek by činil 540 Kč (roční sleva 120 
Kč). Slevu lze uplatňovat za předešlý rok, ve kterém se občané do třídění bioodpadů 
přihlásili a reálně třídili, a to na každého člena takové domácnosti. Nově bude třeba se do 
„systému adresného třídění biologicky rozložitelného odpadu“ písemně přihlásit formou 
formuláře. Zapojit se budou moci také občané bytových domů, kteří budou biologicky 
rozložitelný odpad třídit do speciálních pytlů, které odloží vedle nádob na komunální odpad 
(kontejner) ke dni svozu. O tom, jaká však bude konečná verze vyhlášky o poplatku za 
odpady pro rok 2016 rozhodnou na svém zasedání zastupitelé města Šluknova. Vyhláška by 
měla být účinná od 01.01.2016. O výsledku vás budeme informovat v příštím čísle 
Šluknovských novin. 
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