
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – ZNÁMKY NA POPELNICE 

Zastupitelstvo města na zasedání 8.11.2021 vydalo dvě obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) 
pro odpadové hospodářství města. První vyhláškou (č. 3/2021) se stanoví obecní systém 
odpadového hospodářství a druhou vyhláškou (č. 4/2021) se stanoví místní poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství. Přijetí nových OZV souvisí se změnou legislativy na úseku 
odpadového hospodářství. Obě vyhlášky jsou zveřejněné na webových stránkách městského 
úřadu v záložce ʺVyhlášky a nařízení“. 

Pro občany se v podstatě nic nemění. Výše poplatku pro rok 2022 zůstává stejná, a to 600 Kč na 
osobu a rok. Rozsah třídění komunálního odpadu na papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, 
rostlinný BIO odpad, textil a olej z domácností se rovněž nemění. Jedinou změnu, kterou přijetí 
OZV pro občany přináší, je potřeba označit známkou sběrové nádoby na směsný 
komunální odpad, tedy popelnice. 

▪ PROČ SE OZNAČENÍ POPELNIC ZAVÁDÍ? Důvody jsou tři: 

1. Prvním důvodem je skutečnost, že na území města poskytují služby v odpadovém 
hospodářství (pro svoz směsného komunálního odpadu) tři svozové společnosti, a to Marius 
Pedersen a.s., Pošumavská odpadová s.r.o. a Rumpold – P, s.r.o. Všechny tři společnosti svým 
klientům (ti jsou z řad podnikatelských subjektů) prodají známky, které si klienti pro příslušný 
kalendářní rok nalepí na své popelnice. A podle objednané frekvence svozu a počtu jsou klientům 
popelnice obsluhovány. Společnost Rumpold je též smluvním partnerem města a sváží popelnice 
se směsným odpadem od občanů. Tyto popelnice označené nemáme, a tak veškerý svezený 
odpad z neoznačených popelnic je brán jako odpad od občanů. Jeho původcem je ze zákona 
město a za svezené množství platí město. Označením popelnic se město snaží eliminovat 
směsný odpad od subjektů, které systém města zneužívají. 

2. Druhým důvodem je tlak legislativy na omezování množství komunálního odpadu ukládaného 
na skládky formou postupného zvyšování zákonného skládkovacího poplatku. Ten platí původce 
odpadu, tedy město a pro rok 2021 byl ve výši 800 Kč za tunu, v roce 2022 to je 900 Kč za tunu…a 
v roce 2029 to bude 1850 Kč za tunu. Je proto na místě množství směsného komunálního odpadu 
omezovat. S tím souvisí zákonem stanovené postupné zvyšování cílů pro vytříděné složky 
komunálního odpadu. Město je povinno (pod hrozbou sankcí, když se to nepovede) zajistit, aby 
oddělené soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, kovy, 
bio odpad, textil) tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících alespoň 60 %, v kalendářním 
roce 2030 a následujících 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících 75 % z celkového 
množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Čím více 
komunálních odpadů se vytřídí, tím méně bude směsného odpadu, který bude potřeba ukládat 
na skládku. 
Pokud město v odpadovém hospodářství neudělá nějaká opatření, v roce 2025 se nám 
požadovaného cíle nepodaří dosáhnout! 

3. Třetím důvodem je potřeba optimalizovat systém svozu směsného odpadu, kterého je město 
původcem. V roce 2020 město vykázalo 1060 tun směsného odpadu (to je odpad z popelnic a 
odpadkových košů na veřejných místech). Na jednoho občana města tak připadá 202 kg 
směsného komunálního odpadu. Svoz popelnic probíhá v týdenních intervalech, na vybraných 
místech je frekvence svozu dokonce 2x týdně. Svoz směsného odpadu v sousedních obcích se 
provádí v 14 denních intervalech, jeví se jako dostatečná a mají i nižší množství směsného 
odpadu na hlavu. 

Obecně dle statistických údajů člověk v průměru vyprodukuje za den cca 2 litry směsného 
odpadu, za měsíc to je cca 60 litrů. Čtyřčlenná domácnost tak za měsíc vyprodukuje 240 litrů 
směsného odpadu, to je jedna velká popelnice. Jednoduchým propočtem tak vychází, že 
čtyřčlenné domácnosti by měla stačit 120 litrová popelnice při frekvenci svozu v 14 denním 
intervalu. 



▪ JAK SE PROVEDE OZNAČENÍ POPELNIC? Označení popelnic pro rok 2022 se provede 
jednotnou známkou, ve formě samolepky. Označení se týká popelnic u rodinných domů, bytových 
domů a rekreačních objektů. Známku si vyzvedněte osobně v budově městského úřadu: 

v úřední dny (PO, ST, PÁ), v 1. patře, odbor životního prostředí, č. dv. 108, 
v neúřední dny (ÚT, ČT) na podatelně. 

Popelnice u rodinných domů a rekreačních objektů si občané označí sami. Známka bude 
vydána poplatníkovi. Poplatníkem se rozumí osoba, která městu platí místní poplatek za obecní 
systém nakládání s komunálním odpadem. Je-li u jednoho rodinného domu nebo rekreačního 
objektu evidováno více poplatníků, známka bude vydána jednomu z nich. Při vyzvednutí známky 
sdělí velikost (objem popelnice) a kolik osob ji užívá. Pokud jsou některé rekreační objekty 
užívány sezonně, lze známku vyzvednout později, až se s užíváním objektu pro tento rok 
započne. Není potřeba kvůli známce speciálně jezdit do Horažďovic, zejména pokud se nejedná 
o místní občany. Známku na popelnici k rekreačnímu objektu si vyžádejte pouze v případě, že tu 
popelnici potřebujete obsluhovat. 

Vzhledem k tomu, že u bytových domů jsou popelnice užívány společně všemi obyvateli bytového 
domu, označí se následujícím způsobem: 

Popelnice u bytových domů v majetku města si město označí samo. 

Popelnice u bytových domů ve vlastnictví SVJ (popřípadě jiné formě spoluvlastnictví) si 
vlastníci označí sami. Známky na popelnice si vyzvedne statutární zástupce, popřípadě jim 
pověřená osoba. Sdělí počet popelnic, jejich objem a počet uživatelů. 

Povinnost označit popelnice se nevztahuje na místní podnikatelské subjekty. Ty mají povinnost 
na své vlastní náklady si likvidaci odpadu zajistit. 

▪ DOKDY SE OZNAČENÍ POPELNIC PROVEDE? Prostor pro označení popelnic je do 
31.03.2022. 
Od 01.04.2022 se bude mít zato, že neoznačené popelnice nejsou součástí obecního systému 
odpadového hospodářství města a svozová společnost je nebude vysypávat. 

 

Město si od zavedení povinnosti označit popelnice slibuje snížení množství směsného 
komunálního odpadu, kterého je původcem a znemožnění jiným nepoctivým původcům zneužívat 
obecní systém odpadového hospodářství města. Informace o typech a množství obsluhovaných 
popelnic budou využity pro optimalizaci svozu v příštích letech. 

Město Horažďovice 


