
                     Odpady 2023 

Návrh změny - Svoz a likvidace odpadů, kterým se mění v roce 2023 
mnohé. 

Tady je to nejdůležitější: 

Zastupitelstvo městyse Slavětína po zvážení všech pro a proti došlo 
k závěru, že zruší dosavadní Vyhlášku č.1/2021 a vydá novou OZV, která 
začne platit od 1.1. 2023 - Poplatek, který budou domácnosti platit za odvoz 
a likvidaci komunálního odpadu v roce 2023 se bude vypočítávat podle 
skutečného stavu (velikost popelnice nebo pytle x cena za litr).   

Sazba poplatku je 0,60 Kč za litr objednané kapacity, /zákon umožňuje  
poplatek až do výše 1,-Kč za litr/. Minimální základ je 60 litrů za měsíc 
na jednoho poplatníka. Poplatníkem je fyzická osoba, která má 
v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá 
bydliště žádná fyzická osoba. Poplatek bude splatný maximálně do 
31.3. příslušného roku.  

Vyberte tedy pečlivě, jak velkou popelnici nebo pytel od 1.4. 2023 využijete, 
do konce března 2023 bude platit současný systém svozu a likvidace KO.  

Městys Slavětín odpadové nádoby/popelnice, ani jejich výměnu 
nezajišťuje!!!!! Poplatník si musí svozovou nádobu v případě, že bude 
velikost nádoby měnit tuto zajistit maximálně do 1.4.2023. 

Většina z vás využívá odpadovou nádobu/popelnici o velikosti 120 litrů 
(velikost popelnice máte napsanou na stávající popelnici, výpočet vychází 
z obsahu 120 litrů). Pokud po vytřídění odpadu popelnici nevyužijete, 
vyměňte si prosím za menší nádobu. Za novou popelnici 60, 80 litrů se platí 
pronájem 149,-Kč/rok (12,50- Kč měsíčně). Za popelnici 120 litrů se platí 
pronájem 165,-Kč/rok (13,75,-Kč měsíčně). Za popelnici 240 litrů se platí 
pronájem 305,-Kč/rok. Popelnici vám pronajme v případě vašeho zájmu,  
svozová firma Marius Pedersen a.s., v případě poškození vám ji také 
vymění bezplatně za novou.  

 

 

 

 



Tabulka pro vaši lepší orientaci, jak postupovat při výběru svozových 
nádob.  

Velikost nádoby     četnost svozů    počet svozů      Cena - 0,60 Kč/litr 

60 litrů                      1 x týdně            Zelená 52             1 872,- Kč    1-4 os. 

60 litrů                      1 x 14 dnů          Žlutá 26                  936,- Kč    1-2 os. 

60 litrů                   1 x měsíčně        Modrá 12                  432,- Kč        1 os. 

80 litrů                       1 x týdně           Zelená 52             2 496,- Kč    1-5 os. 

80 litrů                       1 x 14 dnů         Žlutá    26            1 248,- Kč    1-3 os. 

80 litrů                   1 x měsíčně        Modrá 12                   576,- Kč       1 os. 

120 litrů                     1 x týdně           Zelená 52             3 744,- Kč    1-8 os. 

110 litrů                     1 x týdně           Zelená 52             3 432,- Kč    1-7 os. 

120 litrů                     1 x 14 dnů         Žlutá    26            1 872,- Kč    1-4 os. 

110 litrů                     1 x 14 dnů         Žlutá    26            1 716,- Kč    1-3 os. 

120 litrů                   kombinovaný     Červená 41          2 952,- Kč     1-4 os. 

110 litrů                   kombinovaný     Červená 41         2 706,- Kč     1-3 os. / 

v případě KOMBI svozu 120 litrů a 110 litrů je možnost požádat o slevu 50% 

z poplatku v případě, že poplatníkem je osoba samostatně žijící – 

v nemovitosti bydlí a žije pouze jeden poplatník, kombi svoz je v letních 

měsících 1x14 a v zimním období 1x7/ 

120 litrů                   1 x měsíčně        Modrá 12              864,- Kč        1-2 os. 

110 litrů                   1 x měsíčně        Modrá 12              792,- Kč            1 os. 

240 litrů                    1 x týdně            Zelená  52           7 488,- Kč      1-16 os. 

240 litrů                    1 x 14 dnů          Žlutá    26            3 744,- Kč      1-8 os. 

240 litrů                   1 x měsíčně        Modrá 12              1 728,- Kč        1-4 os. 

Pytle 60 litrů: Pytel s logem společnosti si zakoupíte na úřadu městyse 36,- 
Kč. 



Pytle 110 litrů: Pytel s logem společnosti si zakoupíte na úřadu městyse 
66,- Kč. 

Roční cenu za vývoz odpadové nádoby si můžete snadno spočítat 
sami. 

Počet litrů x počet svozů x 0,60 Kč. 

Vyberte prosím, jak často budete popelnici vyvážet a jaký obsah 
v litrech by měla nádoba na svoz v návaznosti na počet poplatníků 
splňovat. Pozor !!!! Minimální základ je 60 litrů za měsíc na jednoho 
poplatníka. 

Vyplňte prosím přidaný formulář (OHLÁŠENÍ): Formulář na výběr 
velikosti a četnosti svozů odpadů  

• doneste osobně do kanceláře úřadu městyse 
• nebo vyplňte a vhoďte kdykoli do schránky úřadu na chodbě 

Radnice 
• nebo formulář vyplňte elektronicky (najdete ho na stránkách 

městyse) a pošlete na email: ouslavetin@mybox.cz 

V případě nejasností volejte na tel. 415 677 114, 724 211 547  

Veškeré reklamace (zničená popelnice, nevyvezený odpad,) se bude řešit přímo 

se společností zajišťující svoz odpadu: Marius Pedersen a.s., Rybalkova 2958, 

Louny 

E-mail mplouny@mariuspedersen.cz 

Telefon +420 493 645 805 

nebo na tel. čísle: 739 682 517 - mistr provozu   

Zákon neumožňuje úlevy a osvobození od poplatku za komunální 
odpad. Zaplatit musí každý vlastník nemovité věci, nebo 
poplatník/fyzická osoba, která má v nemovitosti bydliště.   

Zvolili jsme tuto novou strategie/možnost s tím, že chceme zmírnit 
dopady všeho přítomného zdražování na naše domácnosti: Platíš 
kolik si objednáš a vyhodíš!!! 

 

 

                                                                              Jaroslav Jandl 

       starosta městyse Slavětína 

https://www.msecke-zehrovice.cz/e_download.php?file=data/editor/80cs_1.odt&original=Formul%C3%A1%C5%99%20na%20v%C3%BDb%C4%9Br%20velikosti%20a%20%C4%8Detnosti%20svoz%C5%AF%20popelnic%20na%20rok%202022.odt
https://www.msecke-zehrovice.cz/e_download.php?file=data/editor/80cs_1.odt&original=Formul%C3%A1%C5%99%20na%20v%C3%BDb%C4%9Br%20velikosti%20a%20%C4%8Detnosti%20svoz%C5%AF%20popelnic%20na%20rok%202022.odt


 

 

 

 


