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Informace o vývozu a platbě za popelnice od 1.1.2022 

 

Na základě podmínek nového zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech, vstupuje a přechází 

s platností od 1.1.2022 k povinnosti města vybírat místní poplatek za svoz komunálních 

odpadu a to na základě Obecně závazné vyhlášky O místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci schválené Zastupitelstvem města Kladruby dne 

8.9.2021. Ta je zveřejněna na webu města.  

 

V příloze zasíláme formulář „Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku“. Tento je 

určen pro fyzické osoby a společenství vlastníků jednotek, vždy pro jednoho zástupce jedné 

nemovitosti. Zjednodušeně řečeno – kdo platil dosud EKO-SEPARU s.r.o. Nýřany, měl by 

nyní platit úřadu Kladruby.  

 

Vyplněný dotazník doručte zpět na MěÚ Kladruby nejpozději do 30.11.2021. MěÚ Kladruby 

obdržená ohlášení zpracuje a následně dle výsledku službu dále objedná u EKO-SEPARU 

s.r.o. Nýřany, který i nadále bude služby poskytovat.  

 

Vysvětlivky k ohlášení:  

 

Kapacita (velikost) popelnice:   

- 110 l – plechová popelnice  

- 120 l – plastová popelnice (nejčastější běžná velikost)  

- 240 l – plastová velká popelnice  

- 1100 1 – popelnice na kolečkách, většinou u bytových domů  

 

Výpočet roční platby při používání nádoby 120 l  - nejčastější  velikost popelnice  

 

Při výsypu 1 x   7 dní =  3.432,-Kč 

Při výsypu 1 x 14 dní =  1.716,-Kč 

Při výsypu 1 x měsíc  =     792,-Kč  

 

Splatnost poplatku je za období od 1. ledna do 30. června nejpozději do 15. července 

příslušného kalendářního roku, a za období od 1. července do 31. prosince nejpozději do 15. 

ledna následujícího kalendářního roku.  

 

V průběhu měsíce února budeme distribuovat známky na popelnici. Touto známkou je nutné 

označit popelnici nejpozději do 31. března, jinak dále nebude výsyp popelnice zajišťován.  

 

Veškeré změny v četnosti vývozu či ohledně velikosti nádoby je nutné hlásit na MěÚ 

Kladruby u p. Tiché a to nejpozději do 25. dne v měsíci s platností od 1. dne následujícího 

měsíce.   
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Pokud má plátce (občan) v užívání nádobu (popelnici) od společnosti EKO-SEPAR s.r.o.  

Nýřany, zůstává toto užívání i nadále v platnosti a v evidenci této společnosti.  

Pro nové plátce (občany) lze poskytnout nové nádoby za platných podmínek také od 

společnosti EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany.  

 

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající zůstávají stále ve smluvním vztahu se 

společností EKO-SEPARs.r.o. Nýřany.  

 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám vše 

objasníme.  

   

 

 

 Hana Floriánová 

 starostka města  


