
Informace Městyse Brankovice ke komunálnímu odpadu 
 

Vážení spoluobčané, 

 

v loňském roce vstoupil v platnost nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Jeho podstatou je snaha co 

nejvíce třídit a využívat odpady. V ČR se v roce 2021 recyklovalo 41% komunálního odpadu. V roce 2025 

to má být 55% a poté každých 5 let o 5% více. S tím souvisí i postupné zvyšování sazby poplatku za 

ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky. Doposud platila jedna sazba poplatku –  

500,- Kč bez DPH za tunu bez ohledu na množství. Nová legislativa (dle EU) zavádí 2 sazby dle množství 

vyprodukovaného odpadu a také povolené množství komunálního odpadu na občana. (Tabulky 1. a 2.) 

 

Tabulka 1. 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Poplatek za odpad při dodržení 

povoleného množství na občana 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800 

Poplatek za odpad při překročení 

povoleného množství na občana 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850 

 

Tabulka 2. 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Povolené množství odpadu  

v kg na občana a rok 
200 190 180 170 160 150 140 130 120 

 

Dle údajů společnosti RESPONO a.s., Vyškov byla průměrná produkce komunálního odpadu v loňském 

roce do 1.11.2021 v Brankovicích – 284 kg na občana, což po přepočtu dává 340 kg na občana a rok a 

řadí nás to mezi 98 obcemi ve svozové oblasti na předposlední 97. místo. Velké množství odpadu je 

způsobeno nejen nedostatečným tříděním, ale také tím, že jsme jednou z 5 posledních obcí, které nechávali 

komunální odpad svážet každý týden.  

 

Vzhledem k výše uvedenému rozhodlo zastupitelstvo městyse Brankovice na svém prosincovém zasedání 

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, která zavádí pro rok 2022 poplatek za komunální odpad ve 

výši 650,- Kč při 14denní frekvenci jeho svážení. Při současné produkci komunálního odpadu nebude ani 

tato výše poplatku stačit k pokrytí všech nákladů. V případě, že nebudeme schopni dosáhnout a udržet 

množství vyprodukovaného komunálního odpadu na občana a rok ve státem stanovených hodnotách - 

v roce 2022 – 190 kg (tabulka 2.), budou poplatky dále narůstat.  

 

Je tedy nutné odpady co nejvíce třídit. Bude zvýšen počet kontejnerů na tříděný odpad a bude pořízen 

kontejner na bioodpad (většině vlastníků nemovitostí obec v minulosti zajistila pomocí dotačních 

prostředků pořízení domácích kompostérů). Biologicky rozložitelný odpad do popelnic nepatří. 

Vzhledem k tomu, že současný systém nezohledňuje množství komunálního odpadu v jednotlivých 

domácnostech (někdo třídí více, jiný méně nebo vůbec) bude v průběhu letošního roku připravována nová 

obecně závazná vyhláška, která by toto řešila. Nabízí se možnost platit poplatek dle velikosti a počtu 

sběrných nádob na základě ohlášení nebo dle množství vyprodukovaného odpadu v jednotlivých 

nemovitostech (za předpokladu, že bude svozová firma schopna měřit množství odpadu v každé sběrné 

nádobě). V každém případě musíme produkci komunálního odpadu snížit jeho tříděním.  

 

Od února 2022 bude svoz probíhat jednou za 14 dnů, vždy v sudých týdnech. 

(11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 

21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12.). V případě jakýchkoliv změn budete informováni 

prostřednictvím webových stránek městyse, aplikace Česká obec nebo obecním rozhlasem. 


