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FAQ odpady 2022 
 

1. Koho se změna týká? 

Pouze občanského odpadu. Občanský odpad bude nově řešen poplatkem z odpadu, u podnikatelů 
se nic nemění, tj. na podnikatelský odpad je nutné uzavřít smlouvu se svozovou firmou Transport 
Trutnov. 

2. Proč se musí poplatek platit? 

Od 1.1.2022 je nutnost, aby se ve všech obcích zavedl poplatek z odpadu. Je možno si vybrat 
z několika možností, pro obec našeho typu jsme vybrali stanovení poplatku na základě kapacity 
popelnic (podobně jako sousední obce). 

Základní informace budou v nové obecně závazné vyhlášce o místním poplatku. 

3. Kdo platí poplatek? 

V zákonu je definováno, že plátcem místního poplatku jsou společenství vlastníků jednotek (SVJ) 
nebo vlastník nemovitosti. 

To znamená, každý objekt by měl mít vyřešen svoz odpadu. Poplatek se vztahuje ke každé nemovité 
věci. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovitosti bydliště (nemusí se ale jednat o trvalý 
pobyt). Pokud v objektu nikdo takový není, potom je poplatníkem majitel nemovitosti (např. u 
víkendové chalupy, která slouží jako tzv. „druhý domov“). V tom případě může být poplatníkem i 
právnická osoba či svěřenecký fond. 

4. Jak to bude fungovat? 

V zásadě podobně jako doposud s tou změnou, že si potřebu kapacity musíte objednat dopředu. 

Každý objekt si svoji kapacitu odpadových nádob či pytlů (60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l) a četnosti 
svozu (1x týdně (52 x), 1x 2 týdny (26 x), 1x měsíčně (12 x)), u jednorázových známek či pytlů 
libovolný počet, a to na celý rok. 

Objednávku uvede do Prohlášení a doručí podepsané na obecní úřad Malá Úpa do 10.12.2021. 

Na základě této potřeby obec objedná kapacitu u svozové firmy Transport a do konce roku 2021 
rozdá objednanou kapacitu (tj. známky či pytle) oproti zaplacenému poplatku. 

5. Je možné objednávku měnit v průběhu roku? 

Kvůli administrativě bychom byli raději, pokud se vám podaří vaši kapacitu odhadnout co nejlépe. Asi 
lepší si objednat krapet větší, abyste si nemuseli doobjednávat v průběhu roku. 

6. Jaké popelnice jsou vyváženy? 

80 l, 110 l (plech), 120 l, 240 l. 

POZOR! Budou vyváženy jen popelnice s chytrou známkou! 

7. Jak často se bude vyvážet? 

Transport jezdí každý týden (úterý). Svozy, které je možno řešit roční známkou jsou:  



Verze č. 3: 5.12.2021 

1x týdně, 1x 2 týdny, 1x měsíc. 

8. Je možné si pořídit roční známku na pravidelný svoz? 

Ano, roční známka na pravidelný svoz se dává na popelnice 80 l, 110 l, 120 l, 240 l a četnost svozu 1x 
týdně, 1x za 2 týdny, 1x měsíčně.  

9. Chci využívat jednorázové známky či pytle, je to možné? 

Ano, neobjednáte si roční známku, ale jednorázové známky či pytle, a v počtu, který si na rok 
odhadnete. 

10. Jaké druhy pytlů jsou k dispozici? 

60, 80 litrů nebo 120 litrů. 

11. Kam s pytli? 

Do sběrných domečků/kontejnerů: 

- Pomezní Boudy: sběrný domeček pro pytle 120 l (klíček) 
- Pomezní Boudy: 2 kontejnery pro pytle 60 l a 80 l (kód) 
- Spálený Mlýn: sběrný domeček (kód: 4159) 

Ve sběrných domečcích je nutno udržovat pořádek. 

12. V zimě bydlím mimo svozovou trasu, takže bych potřeboval v létě jednorázové známky 
a v zimě pytle. 

Můžete kombinovat jednorázové známky a pytle dle libosti. 

13. Jaká je výše poplatku? 

Výše poplatku vychází z objednané kapacity nádob/pytlů a četnosti svozu. Poplatek je ve vyhlášce 
stanoven ve výši 0,80 Kč za litr. Poplatek není předmětem DPH. Na základě objednané roční kapacity 
bude spočítán celkový poplatek (např. 120 l popelnice se svozem 1x měsíčně = 120 x 12 x 0,80 = 
1 152 Kč). 

14. Co když budu potřebovat více známek či pytlů v průběhu roku? 

Kvůli snížení administrativy si prosím objednejte kapacitu na celý rok.  Pokud se „netrefíte“, je možno 
doobjednat známky či pytle za stejnou cenu, jako je stanoven 1 litr odpadu ve vyhlášce. 

15. Co když si objekt neobjedná kapacitu odpadů? 

Pokud objekt prohlásí, že neprodukuje směsný občanský odpad, z důvodu toho, že je využíván 
k podnikání nebo jednoduše nic neprodukuje, nemusí si objednávat kapacitu. Je však nutné toto 
uvést do Prohlášení. 

16. Vlastním chalupu, na kterou moc nejezdím a chci si objednat kapacitu 

V tom případě si objednáte kapacitu dle nabídky. U chalupáře se roční kapacita ze zkušenosti počítá, 
jako by v objektu žila celoročně 1 osoba. 

17. Vlastním chalupu, na kterou moc nejezdím a nechci si objednat kapacitu 
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V tomto případě do Prohlášení uvedete, že neobjednáváte kapacitu a směsný odpad budete řešit 
stejně jako dosud, tj. odvezete si jej mimo obec Malá Úpa do místa svého bydliště (pozn.: dle 
legislativy se musí odpad vyhodit tam, kde byl vyprodukován). 

18. Co je vše v poplatku zahrnuto? 

Možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství. Finance slouží také k úhradě provozu 
sběrného místa, vývozu odpadkových košů a úklidu obce. 

19. Je nutné si pořizovat popelnici? 

Popelnici je možno jen doporučit. Nicméně pro mnoho občanů bydlících v zimě mimo svozovou trasu 
či pro chalupáře je vhodnější ukládat odpad do pytlů různé kapacity, které je možno poté dávat do 
sběrných domečků. Není nic horšího než prázdná popelnice putující pod náporem větru po obci… 

20. Co když se v průběhu roku přistěhuji/odstěhuji do/z Malé Úpy? 

Poplatek se v tom případě upraví pouze na měsíce, kdy jste byl v Malé Úpě původcem odpadu. 
Rozhodný je poslední den v měsíci. 

21. Jsem boudař, žijeme zde s rodinou a máme vedle toho i podnikatelský odpad? 

Podnikatelský (firemní) odpad je striktně oddělen a na jeho svoz je nutné mít smlouvu se svozovou 
firmou Transport. Důležité je, aby počet nádob a četnost svozu byla adekvátní velikosti objektu, 
počtu lůžek, zaměstnanců a židlí (u restaurací). Zejména je důležité, aby popelnice nepřetékala a dala 
se zavřít. Pro špičkové týdny je vhodné mít registrovanou popelnici se svozem na výzvu a řešit 
jednorázovými známkami. Ještě jednou připomínáme, že se jedná o podnikatelský odpad, který 
není řešen Prohlášením a nespadá do poplatkové povinnosti. 

22. Jsem majitel apartmánu a občas jej pronajímám 

Z pohledu odpadů se jedná o podnikatelský odpad. Apartmány jsou většinou v bytovém domě, kde 
funguje SVJ. SVJ si musí určit pravidla pro velikost sběrné nádoby a jakým způsobem budou řešit 
podnikatelský odpad. 

Tj. jasně identifikovat apartmány, které ubytovávají a požadovat po nich potvrzení o uzavření 
smlouvy s firmou Transport. A u ostatních apartmánů si objednat nejvhodnější kapacitu dle 
požadavků jednotlivých bytů. 

A v případě pytlového sběru rekreantům nachystat oficiální pytle svozové firmy Transport s jasnými 
instrukcemi, kam je odložit. 

23. Jsem majitel chalupy a občas ji pronajímám (ale nemám na to živnostenské oprávnění) 

Odpad z pronájmu je podnikatelským odpadem. Je nutné, abyste byl takto evidován u svozové firmy 
Transport. 

A v případě pytlového sběru rekreantům nachystat oficiální pytle svozové firmy Transport s jasnými 
instrukcemi, kam je odložit. 

24. Mám podnikovou chatu, na kterou mi jezdí zaměstnanci 

Odpad z pronájmu je podnikatelským odpadem. Je nutné, abyste byl takto evidován u svozové firmy 
Transport. 
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A v případě pytlového sběru rekreantům nachystat oficiální pytle svozové firmy Transport s jasnými 
instrukcemi, kam je odložit. 

25. Jak a kdy se budou kapacity objednávat? 

Začátkem prosince vyplníte Prohlášení o odpadech, na základě kterého objedná obec kapacitu (roční 
známky, jednorázovky, pytle). A koncem prosince bude obec vydávat. 

26. Kdy je splatnost poplatků? 

Dle vyhlášky 15.1. následující roku, nicméně kvůli financování budeme žádat o zaplacení při převzetí 
kapacity. 

27. Kde se budou známky a pytle vydávat? 

Obecní úřad Malá Úpa. 

Pro podnikatele bude vydávat známky/pytle obecní úřad i Infocentrum. 

28. To budu muset platit poplatky a navíc si kupovat známky na popelnici nebo pytle? 

Ne, peníze co zaplatíte za objedanou kapacitu odpadu jsou poplatkem. Pokud kapacita nebude stačit, 
lze během roku doobjednat. 

29. Pravidla pro plné popelnice (platí pro občanský i podnikatelský odpad) 

• Kontejnery musí odpovídat spotřebě, musejí se zavírat (pokud jsou otevřené, zničí se kontejner), 
není možné mít pytle naskládané na kontejneru/popelnici 

• Pytle nemohou být mimo kontejner nebo naskládány do výšky na naplněný kontejner 

30. Kam umístit popelnice ve svozový den? 

Popelnice, které si můžete po svozu zase vzít zpět, můžete dávat podél svozové trasy nebo na sběrné 
místo Pomezní Boudy Celnice a Spálený Mlýn. Pokud ale popelnici nemáte jak vzít zpět (např. 
chalupáři umístí v neděli večer a nemají jak ji vzít v úterý zpět), potom využijte pytlového sběru, 
neboť prázdná popelnice je větrem okamžitě povalena a putuje obcí. 

31. Jaké jsou svozové dny? 

• Směsný – úterý dopoledne 
• Papír – čtvrtek odpoledne 
• Plast – pátek odpoledne 
• Sklo – na vyžádání 
• Plechovky – na vyžádání 

32. Uzamčení některých kontejnerů na třídění v mezisezoně (za účelem ušetření nákladů) 

V mezisezóně bude obec několik kontejnerů na tříděný odpad uzamykat, aby se zbylé kontejnery plně 
naplnily. Svoz poloprázdného kontejneru nám svozová firma naúčtuje. Případně může prodloužit 
interval svozu z 1x týdně na 1x 2 týdny. 

33. Stavím/rekonstruuji a mám na vyhození obaly? 

Stavební odpad do společných barevných kontejnerů nepatří. Stavební odpady se musí likvidovat 
samostatně, je to napsané i v rozhodnutí stavebního úřadu. Pakliže takové rozhodnutí nemá, tak platí 
stejně první věta. 
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34. Objemný a nebezpečný odpad sběr pravidla 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude minimálně 1x ročně. Do takového objemu ale nepatří 
stavební odpad. 

35. Kam s bioodpadem nebo s jedlými oleji? 

Bioodpad a jedlé oleje bude možné odkládat na sběrný dvůr v Peci pod Sněžkou. 

36. Kam s dalším odpadem? 

a. Gastroodpad: řeší si podnikatel přímo s Transportem případně dává místním 
hospodářům. 

b. Plíny: Plíny jdou do směsného. 
c. Nápojové kartony jdou do plastu. 


