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Odpověď na návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/2011
Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, obdrželo Váš
návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Strančice č. 7/2011 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů,
o nakládání se stavebním odpadem a o poplatku za komunální odpad na území
Obce Strančice (dále jen „OZV“). Ve svém návrhu napadáte stanovení poplatku za
komunální odpad, zejména pak zrušení možnosti jednorázových svozů a výši
poplatku, která je dle Vašeho názoru stanovena v rozporu s § 17a zákona
o odpadech.
Ministerstvo vnitra se Vaším návrhem podrobně zabývalo a uvádí k němu
následující:
Ministerstvo vnitra jako správní orgán příslušný dle § 123 zákona
o obcích k výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek
obcí posoudilo obsah OZV, přičemž neshledalo v jejím případě rozpor se zákonem.
Co se týče způsobu stanovení sazby poplatku za komunální odpad, tak podle
§ 17a odst. 5 zákona o odpadech se maximální výše poplatku stanoví podle
předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu
nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo
podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. Poplatek se
tedy rozvrhuje a stanovuje podle počtu a objemu nádob určených k odkládání
odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů,
přičemž souběh obou variant není přípustný. Obec Strančice stanovila sazbu
poplatku podle počtu a objemu nádob (110 l, 120 l, 240 l, 1100 l) určených
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k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, což je v souladu s § 17a
odst. 5 zákona o odpadech.
K samotným variantám četnosti svozu lze uvést, že zákon o odpadech tuto
problematiku neupravuje a je tedy pouze na uvážení obce (jeho zastupitelstva), jaké
možnosti svým občanům nabídne. Ministerstvo vnitra není oprávněno do toho
jakkoliv zasahovat. Není jasné, zda se u uváděné ověřené praxe množství
vyprodukovaného odpadu jedná o praxi Vaší rodiny či vycházíte z nějakého
průzkumu či studie, nicméně z vyjádření obce Strančice vyplývá, že četnost svozů
sběrných nádob na jednou za 7 dní či 14 dní byla v obci stanovena s ohledem na
požadavky většiny občanů obce, kdy dokonce 45% domácností preferuje svoz každý
týden. Produkce odpadu tedy bude v domácnostech v obci Strančice zřejmě jiná než
praxe, kterou uvádíte.
Z obcí nastaveného poplatku a četnosti svozů sběrných nádob v OZV nelze
v žádném případě dovozovat, že by tím občanům obce, kteří mají eventuálně nižší
produkci směsného komunálního odpadu a postačovala by jim případně i menší
frekvence svozů, byla stanovena povinnost produkovat jeho zvýšené množství, tak
aby před svozem zcela naplnily své sběrné nádoby. Jedná se pouze o stanovení
frekvence svozů sběrných nádob, které obec zajišťuje. K Vaší námitce o vyvážení
téměř prázdných nádob či placení za neuskutečněné svozy lze uvést, že je třeba si
uvědomit, že obec stanovila poplatek tedy určitou místní daň a nejedná se zde
o placení ceny za službu, která by zcela přesně odpovídala produkci odpadu
konkrétních jednotlivých domácností.
Není jasné, s jakým ustanovením zákona 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, (zákon o ochraně hospodářské
soutěže), ve znění pozdějších předpisů, spatřujete rozpor, jelikož tento zákon
upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu
vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů zneužitím
dominantního postavení soutěžitelů nebo spojením soutěžitelů a na Vámi uváděnou
problematiku tak vůbec nedopadá.
V případě stanovení výše poplatku lze uvést, že se maximální výše poplatku
stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu
nakládání s komunálním odpadem, přičemž je zde důležité slovo „předpokládaných“.
Náklad za odvoz sběrných nádob je oprávněným nákladem, přičemž obec vycházela
z frekvence svozu sběrných nádob využitých plátci v předchozím roce
a předpokládá, že budou všechny v letošním roce využity. Navíc lze konstatovat, že
z kalkulace výpočtu poplatku zaslaného obcí vyplývá, že obec při stanovení výše
poplatku vycházela z nižších než předpokládaných oprávněných nákladů, tedy
stanovila nižší sazby, než jí zákon umožňuje, a nelze tedy prokázat, že by obec
přenášela na poplatníky i náklady za případné neuskutečněné svozy.
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Pokud Vám obcí nabízené varianty svozů nevyhovují, je možno upozornit, že
jako občan obce Strančice máte právo podávat ve smyslu ustanovení § 16 zákona
o obcích jejím orgánům podněty, připomínky a návrhy, jež jsou tyto orgány povinny
vyřizovat bezodkladně, nejdéle do šedesáti dnů, jde-li o působnost zastupitelstva
obce, pak nejpozději do devadesáti dnů. Rovněž jste oprávněn požadovat projednání
záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem či radou, přičemž, je-li
žádost podepsána nejméně půl procentem občanů obce, musí být projednána na
jejich zasedání nejpozději do šedesáti dnů, a jde-li o působnost zastupitelstva,
nejpozději do devadesáti dnů. Dále pak máte možnost vyjadřovat svá stanoviska na
zasedání zastupitelstva obce.
Ministerstvo vnitra chápe, že pro některé občany může být systém nastavený
obcí nevyhovující, ale s ohledem na skutečnost, že systém frekvence svozů je pouze
na uvážení obce, do kterého nepřísluší Ministerstvu vnitra jakkoliv zasahovat, a OZV
včetně stanovení sazby poplatku byla shledána v souladu se zákonem, Vám však
nemůže bohužel jakkoliv pomoci.

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky
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