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Nabízíme volná 
pracovní místa 

Za domovní odpad si v 
příštích dvou letech připla-
tíme 20%, pak půjde cena 
ještě nahoru. Osvobozeni od 
poplatku jsou nově děti do jed-
noho roku a platit za odpad již 
nebudou Žďáráci trvale žijící 
v zahraničí.

Lenka Kopčáková �

To je v kostce výsledek rozsáhlé 
diskuze zastupitelů 15. prosince nad 
návrhem nové odpadové vyhlášky.

Zatímco v roce 2023 se cena zve-
dá z dosavadních 580 na 696 Kč na 
poplatníka a rok, v roce 2025 musíme 
počítat se skokem ceny na 840 Kč na 
poplatníka a rok. 

Návrh nové obecně závazné vyhláš-
ky města o výši poplatku za měst-
ský systém odpadového hospodář-
ství zastupitelům představila vedoucí 
odboru komunálních služeb Dana 
Wurzelová. Jak připomněla, popla-
tek nebyl měněn od roku 2013, tedy 
deset let.

Důvodem rozfázovaného navýše-
ní poplatku jsou rostoucí náklady na 
odpadové hospodářství města. Při-
jetím platné legislativy v roce 2021 
nastaly městům a obcím další povin-
nosti. S blížícím se rokem 2030, kdy 
v ČR skončí možnost skládkování, 
tak dochází na zásadní změny v odpa-
dovém hospodářství. Ty znamenají i 
navyšování cen. 

„Poplatek, jak je nyní navržen, nepo-

kryje městu kompletně náklady na 
odpadové hospodářství,“ uvádí vedou-
cí KS. 

To tvrdí i radní Radek Zlesák 
(ANO). Pokud by lidé měli zaplatit 
veškeré náklady na odpad, bylo by to 
podle něho kolem 1000 Kč na poplat-
níka a rok.

„V radě města kolem ceny odpadu 
probíhala složitá diskuze. Jsme si plně 
vědomi, že na obyvatele Žďáru dopadá 
poměrně drakonicky vysoká infl ace a 
nechtěli jsme tuto spirálu dál roztáčet,“ 
vysvětluje Zlesák. 

Vstřícným krokem města je 
odpuštění poplatku dětem do jed-
noho roku. Některé politické klu-
by tento krok  navrhovaly již v
minulém volebním období.

Změnu kvituje např.Dagmar Zvěři-
nová (ČSSD). „Dříve bylo argumen-
továno, že zrovna tyto děti vytvoří kvůli 
jednorázovým plenkám hodně odpadu. 
Toto je krok města k podpoře mladých 
rodin. Osvobození kojenců od poplatku 
město nepoloží. Při počtu narozených 
dětí ročně to není závratná částka, která 
by rozpočet tohoto odboru nabourala,“ 
míní Zvěřinová. 

Poplatek za odpad je splatný jedno-
rázově, a to nejpozději do 30. dubna 
příslušného kalendářního roku, lidé 
ve fi nanční tísni si mohou na úřadě 
sjednat splátkový kalendář. 

Otázka Žďáráků v zahraničí
Širší debatu vyvolal protinávrh 

zastupitele Jana Havlíka (Změna 

2018), aby byli od poplatku osvobo-
zeni občané žijící trvale v zahraničí. 
Kvůli trvalému bydlišti hlášenému 
ve Žďáře musí v našem městě běžně 
platit za odpad. To při dosavadních 
cenách představovalo pro čtyřčlen-
nou rodinu 2320 Kč ročně. Někte-
ří občané se to snažili řešit na úřadě 
sami, ale neúspěšně. 

„Ti lidé to chápou jako nespravedlnost 
a nelogickou věc,“ argumentuje Havlík. 
Tyto osoby by podle něho měly být 
zproštěny od poplatku, pokud pro-
káží, že déle než 300 dní v roce pobý-
vají v zahraničí a tuto skutečnost pro-
káží správci poplatku věrohodným 
dokladem. 

Připomenul, že za každého obyva-
tele Žďáru přihlášeného k trvalému 
pobytu město ročně inkasuje zhruba 
15 tisíc Kč daňových příjmů. 

„My riskujeme, že pokud je neosvobo-
díme od poplatku 690 Kč ročně, ztra-
tíme 15 tisíc Kč, což je dvacetinásobek. 
Mohou se klidně přihlásit k trvalému 
pobytu do jiné obce, kde po nich s rados-
tí sáhnou. Obci za ně potečou daně,“ 
poukazuje prakticky. . 

V následné živé diskuzi zastupitelů 
však zaznívaly i argumenty, proč by 
tito občané za odpad ve Žďáru platit 
měli. 

Tak např. vedoucí KS Dana Wur-
zelová vysvětlovala, že navrhovaná 
osvobození by měla být vždy zdůvod-
něna veřejným zájmem. „Jakékoliv 
zvýhodnění by mělo být prokazatelně 
zdůvodněné a kontrolovatelné,“ dodala. 

Dle vedoucí KS se místní poplatek 
za odpad nevztahuje na provedenou 
službu. „Je to paušální daňový popla-
tek za to, že máte trvalý pobyt v mís-
tě, kde je dostupný systém odpadového 
hospodářství. Je to podobné, jako když 
Finanční úřad má daň z nemovitosti,“ 
dodala. 

Proti tomu ale oponoval Jan Mok-
říš (ODS). Nemovitost je podle něho 
něco jiného, tu člověk vlastní a musí 
z ní odvést daň tam, kde bydlí. „Ale 
oni tu odpad neprodukují, mají dvojí 
občanství a prokazatelně pracují a žijí s 
rodinami v zahraničí,“ argumentuje. 

Jak uvedl Zdeněk Navrátil (Žďár-
ŽM), problematika odpadu má více 
rovin. „Ve Žďáře žije i spousta lidí, kte-
ří nejsou trvale přihlášeni a do odpado-
vého hospodářství fi nančně nepřispívají, 
ačkoliv jej užívají,“ říká. To potvrzuje 
starosta Martin Mrkos (Žďár-ŽM), 
podle kterého tu žije lidí bez trvalého 
bydliště opravdu dost. „To je vidět na 
silnicích, parkovištích i čistírně odpad-
ních vod, která se musí intenzifi kovat. 
Svoláme k tématu seminář,“ oznamuje.

Zastupitelé se zajímali o zkušenosti 
z jiných měst. Třeba sousední Nové 
Město n. M. má ve vyhlášce osvobo-
zení pro osoby nepřetržitě se zdržu-
jící v zahraničí. K prokázání jim stačí 
čestné prohlášení.

Po zvážení zastupitelé odsouhlasili 
jak původní návrh vyhlášky, tak i pro-
tinávrh Jana Havlíka. Takže lidé žijící 
trvale v zahraničí již nebudou ve Žďá-
ře platit za odpad. 

Odpadová vyhláška: zdražení i úlevy


