Shrnutí odpadové legislativy Toužim 2021
Dne 23.12.2020, pouhý den před Vánoci, vláda schválila nový zákon o odpadech, s účinností od
01.01.2021, který dostal přidělené číslo 541/2020 Sb. S tímto zákonem významně souvisí také změna
zákona o místních poplatcích.
V odpadech nás čekala změna v povinnosti vydávání obecně závazných vyhlášek a transformace
odpadového hospodářství. Původní vyhlášky byly zrušeny a nahrazeny novými, které stanovují
obecní systém odpadového hospodářství (OZV města Toužim č. 5/2021) a dále ta o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (OZV č. 4/2021).
Obě vyhlášky transformují původní systém shromažďování, soustřeďování a využívání odpadů
města Toužim a nově se zakládá místní poplatek za odpady, a to s účinností od 01.01.2022.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 stanovuje každému povinnost odpad nebo movitou věc,
kterou předává do obecního systému, odkládat na místa k tomu určená v souladu
s povinnostmi stanovenými pro daný druh. Definuje směsný komunální odpad, objemný
odpad, tříditelné složky odpadu, nebezpečný odpad, stavební odpad, celkové nakládání
s odpady, svozy odpadu, stanoviště nádob a označuje sběrný dvůr.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství. Správcem tohoto poplatku je Městský úřad Toužim, poplatníkem poplatku je
osoba přihlášena v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Poplatník je
povinen splnit ohlašovací povinnost v souladu s lhůtami uvedenými ve vyhlášce, sazba
poplatku pro rok 2022 činí 800,- Kč na osobu a výše uvedenou nemovitost.
Splatnost místního poplatku je stanovena vyhláškou do 31.05. příslušného kalendářního roku,
přičemž poplatek je splatný jednorázově. Vyhláška určuje odpovědnost za zaplacení poplatku
a případné navýšení poplatků, nebudou-li zaplaceny včas a v plné výši.
Připojit se do obecního systému může též právnická nebo podnikající fyzická osoba, která
produkuje komunální odpad z papírů, skla, plastů a kovů, a to na základě písemné smlouvy,
kterou podnikatel uzavře s městem Toužim.
Shrnutí odpadové legislativy včetně finančního zhodnocení, nákladů na provoz obecního
systému, grafů a přehledů pro občany je vyhotoveno v souladu s ustanovením § 60 odst. 4,
zákona o odpadech.
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