Vážení občané a majitelé nemovitostí v obci Bedřichov,
děkujeme Vám, že můžeme společně žít v čisté obci, kde se pro nás správné třídění a ukládání
odpadu stalo samozřejmostí. Doposud zavedený systém odpadového hospodářství v Bedřichově
byl v minulých letech opakovaně oceněn tříděním odpadu firmou EKO-KOM v kategorii obec.
Přitom nejde jen o zachování čistoty a snaze pomoci ekosystému, ale snižování směsného odpadu
se i v budoucnu příznivě projeví na vašich peněženkách, protože nárůst cen za odvoz odpadu se
stále zvyšuje. Celá oblast nakládání s odpady prochází neustálým vývojem, a proto bychom vás
chceme informovat o změnách, které nastanou od 1. ledna 2022. Přijetím nového odpadového
zákona došlo ke změně podmínek pro zpoplatnění komunálního odpadu, kdy současný smluvní
systém uplatňovaný v Bedřichově je nutné nahradit zavedením místního poplatku. Při jeho
zavedení bylo prioritou zastupitelů, aby byla původní pravidla co nejvíce zachována. Tomuto
požadavku právě nejvíce vyhovuje poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Ačkoliv objednávání svozových nádob bude velmi podobné současnému způsobu, dojde v roce
2022 k několika výrazným změnám.
Dovolte nám, abychom Vás seznámili s povinnostmi, které Vás čekají.
Poplatek zavádí Obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (dále je OZV) č. 2/2021 schválené
usnesením zastupitelstva obce č. 237/2021 přijatým dne 4.11. 2021. OZV je účinná od 1. 1. 2022.
Podstatnou změnou bude to, že poplatek platí každá trvale bydlící osoba v obci (včetně dětí,
seniorů a ZTP) ve výši 576,- Kč/osoba/rok. V případě, že v nemovité věci na katastru obce
Bedřichov nemá bydliště žádná fyzická osoba, odvádí se poplatek za objekt (bytovou jednotku)
ve výši 576,- Kč/rok.

Na základě této OZV je plátce poplatku povinen podat správci poplatku tj. Obci Bedřichov
ohlášení nejpozději do 15 dnů na přiloženém formuláři.

Správce poplatku:


Obec Bedřichov
Bedřichov č.p. 218, 468 12 Bedřichov

Plátce poplatku:



a) vlastník nemovitosti
b) společenství vlastníků jednotek (pokud pro dům vzniklo)
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Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov
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Jak se přihlásit:
1.

Vyplněný formulář Ohlášení plátce poplatku doručte do 31. prosince 2021 na OÚ Bedřichov



a) osobně na podatelně OÚ Bedřichov
b) písemně – zaslat vyplněný a podepsaný formulář správci poplatku – tj. Obci – s heslem
na obálce „ODPADY“ (adresa: OÚ Bedřichov, Bedřichov č.p. 218, 468 12 Bedřichov)
c) do poštovní schránky na dveřích OÚ – obálku označenou heslem „ODPADY“
d) email: obec@bedrichov.cz do předmětu napsat ODPADY
datová schránka – ID 97abtyg





2.

Pro ty co mají již nyní vývoz popelnice a vyhovuje jim velikost nádoby i četnost svozu, se nic
nemění. Jen je nutné odevzdat vyplněný dotazník.
Pokud nebude tento dotazník odevzdán do 15. 1. 2022, nebude možné popelnice vyvážet a
nádoba bude odvezena.

3.

Plátce poplatku, který nebude využívat popelnici bude mít k dispozici 3 ks pytlů na směsný
odpad/rok.

4.

Po podání ohlášení Vám objednávku potvrdíme a zašleme výši poplatku a údaje potřebné
k platbě (číslo účtu 0963237369/0800, VS = 1337 + číslo popisné nebo číslo evidenční Vaší
nemovitosti, do poznámky jméno plátce poplatku). Poplatek je možno uhradit také v hotovosti
v kanceláři OÚ.

Kontaktní místo:


OÚ Bedřichov - G. Hozdová – email: obec@bedrichov.cz, tel: 483 380 163, 733 126 092

Úřední hodiny:



pondělí a čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
středa 8.00 – 14.00

Petr Holub
starosta
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