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Většina měst a obcí koncem roku rozhoduje o 
velikosti poplatku za svoz komunálního odpadu, 
který radnice musí stále více dotovat ze svých roz-
počtů. 

„Svozové společnosti nezvyšují ceny, dlouhodobě je 
udržují na stejné úrovni, či dokonce mírně zlevňují. 
Příčinou je neustále se zvyšující množství odpadu, 
které společnost produkuje,“ vysvětluje náměstek 
primátora pro oblast životního prostředí Rudolf 
Chloupek. Na tuto situaci reaguje novela zákona, 
která městům umožňuje poplatek navýšit ze sou-
časných 500 korun až na 1.000 korun za jednu 
osobu na rok. 

Jihlavané už několik let platí poplatek 500 korun 
za osobu, skutečné náklady jsou však asi 750 ko-
run, rozdíl 250 korun za každého občana doplácí 
radnice, což v součtu znamená 12,5 milionu ko-
run ročně, které město hradí z rozpočtu.  

Zastupitelstvo rozhodlo o změně vyhlášky o 
svozu odpadu, která zahrnuje právě i poplatek za 
svoz. Schválilo navýšení poplatku na 700 korun za 
občana a rok. Celkové náklady města na nakládání 
s odpady v roce 2011 činily 36.340.000 korun.

Mnozí občané na tento návrh reagují tak, že po 
navýšení poplatku nemá smysl třídit odpad. „Chtěl 
bych tento mýtus vyvrátit. Vytříděný odpad se prodá-

vá a peníze se vrací městu zpět do systému nakládání 
s odpady. Kdyby občané tak dobře netřídili, návrh na 
navýšení poplatku by musel být vyšší. Čím více se bu-
de třídit, tím nižší mohou být poplatky za svoz odpa-
du,“ vysvětlil náměstek primátora Rudolf Chlou-
pek.

Spolu se změnou poplatku se podle návrhu rozši-
řuje i okruh poplatníků. Dosud nebylo možné zpo-
platnit odpad cizincům, dlouhodobě pobývajícím 
na území města, a také vlastníkům nemovitostí, 
kteří svou nemovitost pronajímají osobám bez tr-
valého pobytu, kteří rovněž produkují odpad, služ-
bu svozu odpadu užívají, ale poplatek nehradí. -lm-

Platí:
 Fyzické osoby, které mají v Jihlavě trvalý pobyt
 Cizinci, kteří mají povolen trvalý nebo přechodný pobyt nebo na území 
města pobývají déle než 3 měsíce
 Osoby, kterým byl udělen azyl
 Vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných 
domů, ve kterém není k trvalému pobytu nikdo hlášen

Sazbu poplatku tvoří:
 Částka až 148 Kč na osobu a kalendářní rok 
(horní hranice sazby 250 Kč)
 Částka stanovená na základě skutečných nákladů roku 2011 na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu 552 Kč za osobu a kalendářní 
rok (horní hranice sazby až 750 Kč)

Za odpad 700 Kč, i to vyžaduje dotaci

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů


