Obecní úřad Strančice
Revoluční 383
251 63 Strančice

Odvolání proti výzvě k zaplacení nedoplatku
Odvolávám se proti výzvě k zaplacení nedoplatku za svoz komunálního odpadu, jelikož údajný
nedoplatek nebyl ve výzvě nijak zdůvodněn a poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2011 jsem
stejně jako za rok 2010 včas a v plné výši zaplatil v souladu s platnými obecními vyhláškami a podaným
prohlášením plátce z roku 2010. Výše poplatku byla stanovena stejným způsobem jako v předešlém roce,
kdy Obec Strančice s jeho výpočtem souhlasila, od té doby nenastaly žádné změny rozhodné pro
stanovení výše poplatku.
Jelikož toto odvolání nemá odkladný účinek, zaplatil jsem dne 6.6.2011 požadovanou částku 1.050,- Kč
a po ukončení šetření žádám správce poplatku o její vrácení.
Dále bych rád uvedl, že veškerý odpad z mé domácnosti Všechromy č.p. 63 ukládám v přísném souladu
se zákonem na určená místa, tedy nevyužitelný odpad výhradně do své nádoby na odpad, vytříděné
složky odpadu do příslušných kontejnerů na tříděný odpad (papír, sklo, nápojové kartóny a plasty), do
vlastního kompostéru a do výkupny kovů. Nevyužitelného odpadu vyprodukuje moje domácnost
průměrně 3 ks 120 l nádob za rok (mohu doložit zbylou jednorázovou známkou na popelnici z loňského
roku).
Upozorňuji opětovně Obec Strančice jako správce místních poplatků, že dotčené obecní vyhlášky, na
základě kterých byl údajný nedoplatek vyměřen, jsou v přímém rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, konkrétně s § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1, a to stanovováním minimálního množství odpadu a tím
zároveň i demotivací od třídění využitelných složek odpadu. Pokud by tedy bylo moje jednání shledáno
v rozporu s těmito obecními vyhláškami, budu nucen požádat nadřízený orgán o jejich zrušení pro
protiprávnost.
Dále upozorňuji že současný režim nakládání s odpadem v obci Strančice, např. usnesení Rady obce
Strančice č. 55 ze 7. září 2009, je i dle vyjádření KÚSK č.j. 072634/2010/KUSK v rozporu jak s obecní
vyhláškou, tak s cit. zákonem. Náprava tohoto stavu přislíbená na jednání obce se zástupci KÚSK
v červnu 2010 nebyla do dnešního dne zjednána.
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