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Obecní úřad Štíhlice 

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice 

Č.1/2010 

O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

     Zastupitelstvo obce Štíhlice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením č. 14 usneslo vydat 

na základě § 17a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

     Obec Štíhlice touto vyhláškou stanoví práva a povinnosti fyzických osob, bydlících i přechodně se 

zdržujících na katastrálním území Štíhlice, při nakládání s komunálním odpadem a jeho vytříděnými 

složkami.  

     Systém nakládání s komunálním odpadem a jeho vytříděnými složkami je součástí komplexního, 

kombinovaného systému třídění, sběru, shromažďování, svozu a využívání nebo odstraňování. 

     Zbytkový komunální odpad je odkládán a sbírán v nádobách k tomu určeným (110 litrů, 120 litrů, 

240 litrů) podle svozového plánu 1 x za 14 dní po celý rok, případně v režimu rekreačním v době od 1. 

5. do 30. 9.,též 1 x za 14 dnů, firmou A.S.A  Říčany. 

     Vytříděné složky komunálního odpadu (sklo, plasty, papír) se odkládají na místě k tomu určeném ( 

u domu čp. 41) a odvoz je prováděn rovněž firmou A.S.A. Říčany. 

     Svoz velkoobjemového odpadu je obecním úřadem zajišťován prostřednictvím firmy A.S.A. Říčany 

2 x ročně a občané jsou o termínu informováni prostřednictvím úřední desky obce, SMS a přes 

zmocněnce chatové osady.  

     Firma A.S.A. nabízí další službu, a to svoz a využití bioodpadů. Současně upozorňuje 

prostřednictvím obecního úřadu občany na to, že v nádobách na směsný komunální odpad (v 

popelnicích) se nesmí bioodpad (tj. např. tráva, křoviny, ořezané větve ze stromů, spadané ovoce, 

zbytky zeleniny, pečivo, skořápky z vajec a ořechů apod.) shromažďovat. Za nedodržení  těchto 

podmínek A.S.A. dostane pokutu, která se promítne do ceny za odvoz sběrných nádob (popelnic).  

     Zastupitelstvo obce zavazuje občany k dodržování těchto podmínek.  

 

Čl. 2 

Správa poplatku 

(1) Správu poplatku vykonává obec Štíhlice. 
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(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba žijící na katastrálním území obce, trvale i přechodně, která 

produkuje komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální 

odpad. 

 

Čl. 3  

Ohlašovací povinnost 

     Poplatník podle čl. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku přechod poplatkové 

povinnosti v důsledku změny vlastnictví  ke stavbě určené nebo sloužící k trvalému bydlení či k 

rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne kdy nastala změna.  

 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

1.Sazba poplatku za nemovitost (byt) či rekreační objekt činí: 

a) Odvoz sběrné nádoby 1 x za 14 dní 

       nádoba (popelnice) 110 litrů, 120 litrů  1 430,- Kč ročně 

       nádoba (popelnice)  240 litrů 1760,- Kč ročně 

b) Odvoz rekreační, nádoba – 110 litrů a 120 litrů v období od 1. 5. do 30. 9. činí 740,- Kč ročně 

2. Sazby poplatku za rekreační chaty 

     a) Odvoz pytlů z rekreačních chat kam nemůže zajet sběrný vůz. Cena za sběrný pytel činí 80,- Kč, 

je možno je zakoupit na obecním úřadě, k odvozu je nutno jej dopravit do obce. 

     b) Do osady „Holák“ bude dvakrát ročně (dle dohody chatové samosprávy s obecním úřadem)) 

přistaven kontejner na odpad za roční cenu  520,- Kč za nemovitost.. 

3. Sazby poplatku za vyvážení bioodpadu (v období 1.4. až 30. 11.) 

    v nádobách 120 litrů 1 x za 14 dní činí 740,- Kč 

    v nádobách 240 litrů 1 x za 14 dní činí 966,- Kč 

     Nádobu na bioodpad zajistí A.S.A. v rámci výše uvedené ceny. 

Povinnost třídění  bioodpadu zatím uzákoněna není, ale dá se očekávat při novelizaci zákona o 

odpadech.  

V případě zájmu o vyvážení bioodpadu kontaktujte firmu A.S.A. Říčany nebo Obecní úřad Štíhlice.  

 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

1) Poplatek dle čl. 4, bodu 1  je splatný bez vyměření vždy do 28. 2. kalendářního roku, dle bodu 

2. do 30. 6. Kal. Roku. 

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku 

poplatkové povinnosti. 
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Čl. 6 

Zrušující ustanovení 

     Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 02/2002 o nakládání s komunálním odpadem na území 

obce Štíhlice a vyhl. č. 04/2002 o místním poplatku za provoz, shromažďování , sběru, přípravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. vč. dodatků k této vyhlášce č. 1,2,3. 

 

Čl. 7 

Všeobecná ustanovení 

     Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy.  

     Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona 

č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Včas nezaplacené poplatky 

může obec platebním výměrem zvýšit až na trojnásobek. 

 

Čl. 8 

Účinnost 

     Tato obecně závazná vyhláška obce Štíhlice nabývá účinnosti dnem 1.1.2011. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      místostarosta                                                                                starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 15. 12. 2010 

Sejmuto: 

 

Dodatek č. 1 

 

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad a o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 25. 12. 2010 

 

     Zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo dne 16. 11. 2011 dodatek č. 1 k vyhlášce 

č. 1/2010, kterým se s platností od 1. 1. 2012 mění čl. 4 vyhlášky – sazba 

poplatku takto: 

Soňa
Psací stroj
3.1.2011
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a) Odvoz sběrné nádoby (popelnice) 1 x za 14 dní 

Nádoba o obsahu 110 a 120 litrů         1 560,- Kč ročně 

Nádoba o obsahu 240 litrů                   2 100,- Kč ročně 

b) Odvoz sezonní v období od 1. 5. do 31. 10.  1 x za 14 dní 

                                                                      780,- Kč ročně 

c) Odvoz jednotlivý nádoba 110 a 120 l.       60,- Kč  

Pytel ASA                                                       80,- Kč 

d) Odvoz hromadný 

Odvoz odpadu z osady Holák 2 x ročně kontejner 

Majitelé nemovitosti na Holáku zaplatí 550,- Kč ročně za nemovitost. 

 

Odvoz tříděného odpadu (plast,papír,sklo)   38 063,- Kč ročně 

Odvoz nebezpečného odpadu (v r. 2012 1x)   7 410,- Kč 

Odvoz velkoobjemového odpadu 2 x ročně    9 000,- Kč 

 

Sazby za odvoz odpadů byly změněny dle smlouvy na odvoz TDO a tříděného 

odpadu uzavřené se spol. ASA s.r.o. a na základě informací ASA s.r.o. ve věci 

hromadného odvozu, kde může v průběhu roku dojít k úpravě ceny. Tato úprava by 

se netýkala občanů. 

 

Ostatní ustanovení v úvodu  citované Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 se 

nemění. 

 

Štíhlice 16. 11. 2011 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

            místostarosta                                                               starosta  

 

Vyvěšeno:  

Sejmuto: 
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Obec Štíhlice

Dodatek č. 2
k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 Obce Štíhlice o „Systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ a místních poplatcích  za
odstraňování tohoto odpadu

      Na základě ustanovení vyhlášky č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů :

     zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo dne 25. 3. 2015 usnesením č. 14/2015, že kovový odpad,
vznikající v naší obci, bude občany soustřeďován v jejich sídlech v obci a odvoz 2 x ročně zajistí
Sbor dobrovolných hasičů Štíhlice. Občané budou o termínech svozu informováni SMS zprávami v
dostatečném časovém předstihu;

      zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo dne 6. 5. 2015 usnesením č. 27/2015 že  bio-odpad  se
bude řešit  uzavřením  „Smlouvy o partnerství a spolupráci (Kompostárna Struhařov)“ mezi
Obcí Struhařov a Obcí Štíhlice. 

       Na základě této smlouvy bude v Kompostárně Struhařov likvidovat biologicky rozložitelný
odpad Obec Štíhlice i občané obce Štíhlice. 

Kompostárna Struhařov, kontakt Pavel Dlouhý tel. 778 007 742, meil ts@struharov.cz
Provozní doba v období od 1.5. do 30.11. po 8.00-12,00 + 12,30-16,30
                                                                    út 12,30-16,30
                                                                    čt  8,00-12,00+ 12,30-16,30
                                                                    pá 12.30-17,30
                                                                    ne 14,00-18,00
                                       od 1. 12. do 30. 4.út 8,00-12,00 + 13,00-18,00
                                                                    čt  8,00-12,00
                                                                    so  8,00-12,00

Na Kompostárnu se přijímá:
– odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve do průměru 8 cm, kůra, piliny,

spadané ovoce
– odpady z destilace lihovin
– biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce, kompoty v 

                                           kvasném stavu )

Na Kompostárnu nepatří:  tekuté  zbytky jídel,  oleje  a  tuky,  odpad z  kuchyně živočišného
původu (maso, kosti), uhynulá zvířata, zemina, pařezy, kořeny, hnůj.

Od občanů obce Štíhlice  bude odpad přijímán po předložení  občanského průkazu (trvalý
pobyt v obci Štíhlice), případně kartička vydaná obcí pro občany vlastnící nemovitost v obci
Štíhlice. 

Na Kompostárnu Struhařov, která je na poz. č. 563/40 v k.ú. Struhařov u Mnichovic, občané
Štíhlic (příp. majitelé nemovitostí ve Štíhlicích) odevzdají bio-odpad bezúplatně. 

mailto:ts@struharov.cz


Dodatek č. 2 k OZV č. 1/2010
- 2 - 

 

     Ostatní ustanovení v úvodu citované Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010  vč. dodatku č. 1 
k této vyhlášce se nemění. 

Štíhlice 20. 5. 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      místostarosta                                                                                               starosta 

Vyvěšeno: 20.5.2015

Sejmuto: 


