Ministerstvo vnitra
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Návrh na zrušení obecní vyhlášky
Dne 14.12.2011 byla Zastupitelstvem obce Strančice usnesením č. Z-11-10-06 schválena obecně
závazná vyhláška č. 7/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů, atd.
Tato vyhláška stanovuje v Čl. 5 frekvence svozů a v příloze č. 1 výši poplatku za komunální odpad
podle počtu, objemu a frekvence vyvážení nádob na odpad. Zároveň však ruší možnost jednorázových
svozů a tím stanovuje minimální množství objemu vyvezeného odpadu na každou nemovitost (26 nádob o
objemu 120 l ročně na 1 RD, 6 pytlů o objemu 110 l na rekreační objekt).
V praxi je však ověřeno, že průměrná domácnost (3-4 členná), která dodržuje ustanovení zákona o
odpadech a alespoň přiměřeně třídí odpad, vyprodukuje max. 3-4 120 l nádoby nevyužitelného
komunálního odpadu ročně.
To znamená, že obyvatelé obce Strančice jsou touto vyhláškou nuceni buď produkovat přibližně
sedminásobně vyšší množství směsného odpadu nebo nechat vyvážet téměř prázdné nádoby na odpad
nebo platit za neuskutečněné svozy.
První případ je zcela zjevně v rozporu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
druhé dva případy jsou podle mého názoru v rozporu se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže, protože tak zajišťují soukromé svozové firmě příjem za neuskutečněné plnění.
Výše poplatku stanovená vyhláškou je dále v rozporu s ustanovením § 17a zákona o odpadech, protože
jeho výše v uvedených případech přesahuje maximální výši dle předpokládaných oprávněných nákladů
obce, jelikož úhradu obce svozové firmě za neuskutečněné svozy nebo za vyvážení téměř prázdných
nádob nelze považovat za oprávněné náklady obce a frekvence svozů (a z ní vyplývající výše poplatku)
není stanovena s ohledem na úroveň třídění odpadu. V tomto případě lze využít jednorázových svozů
podle skutečného množství odpadů a oprávněné náklady obce budou výrazně nižší, to však schválená
vyhláška neumožňuje.
Vzhledem k výše uvedeným rozporům žádám o zrušení vyhlášky a zjednání nápravy.
Ve Všechromech dne 16.12.2011
Ing. Pavel Soukup
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