Vážení občané, dostává se vám do rukou mimořádné vydání Radničního listu. Je celý věnován změnám v oblasti
odpadového hospodářství našeho města, které začali platit od 1.1.2012. V tomto vydání najdete potřebné
informace o tom, jak budou probíhat platby za popelnice v roce 2012, kolik co bude stát, jaké jsou vaše
povinnosti a na koho se můžete obracet v případě, že vám nebude vše jasné. Na tento Radniční list bude za pár
týdnů navazovat další, kde shrneme zkušenosti při zavádění nového systému a odpovíme na nejčastější dotazy.

POPELNICE V ROCE 2012
V úhradách za „popelnice“ dochází k největším změnám a
zcela se mění způsob objednávání svozových nádob
(popelnic), které vám stojí před domem nebo bytovkou.
Velikost nádoby a frekvenci jejího vývozu si nyní budete
určovat vy sami a to podle pravidel stanovených obecně
závaznou vyhláškou města č.1/2012. Tato vyhláška
stanovuje i výši platby za vývoz. K 1. lednu 2012 tedy
končí zažitá praxe, kdy každý občan uhradil za popelnici
jednotnou cenu 500,- Kč a chatař za celou chatu také 500,Kč. V letošním roce bude výše poplatku závislá na velikosti
popelnice, četnosti vývozu a na tom, kdo je trvale hlášen a
kdo trvale hlášen není. Zpravidla se platba bude pohybovat
mezi 425,- Kč až 900,- Kč na osobu. Princip je velmi
podobný tomu, jak se platí poplatky na Dobříši. Jak tedy
na to?

REGISTRAČNÍ POVINNOST
Vaším prvním krokem je registrace do systému. Bez
registrace nemůžete mít popelnici a nebudete mít tedy kam
vyhazovat svůj odpad. Registruje se na městském úřadě, na
finančním odboru (vedle pokladny). Registrujete se pomocí
registračního formuláře, který najdete v těchto listech, na
podatelně, na finančním odboru nebo internetových
stránkách města. Návod na vyplnění je na zadní straně
formuláře. Ve formuláři vyplníte především své jméno,
svou adresu, za jakou nemovitost registraci podáváte a
počet osob, které zde bydlí. Dále si vyberete službu –
popelnici nebo popelnice, které chcete vyvážet. Jakou
službu a jak si ji vybrat, najdete v návodu na zadní
straně formuláře.

předseda nebo jiný pověřený zástupce) a v registračním
listu vyplní počet osob, které v bytovém domě žijí;
- registraci nepodává nájemce rodinného domu - musí ho
podat vlastník;
- registraci nepodává nájemce bytu v bytovém domě - musí
ji za bytový dům podat vlastník nebo společenství
vlastníků nebo obdobné sdružení.

KDY SE REGISTRACE PODÁVÁ?
Registrovat se lze na úřadě v Mníšku pod Brdy od 16. ledna
2012 do 29. února 2012. Registraci vám zkontrolujeme,
případně pomůžeme vyplnit a pokud bude vše v pořádku,
můžete současně v pokladně uhradit i poplatek.

PŘISTAVENÍ POPELNICE K DOMU
Do 31. března budeme pokračovat ve starém systému a
prostřednictvím firmy Komwag vyvážet popelnice tak, jak
jste byli dosud zvyklí.
Od 1. dubna pak dojde ke stažení všech popelnic a
kontejnerů a k rozmístění nových popelnic, které budou
rozmístěny podle toho, jak si je jednotliví vlastníci chat,
rodinných domů a bytových domů registrovali (objednali).
Popelnice budou unikátním kódem označené. Od tohoto dne
se budou vyvážet pouze řádně označené a zaplacené
popelnice.

BUDOU MOŽNÉ ZMĚNY? ANO!
Pokud v průběhu roku zjistíte, že vám stávající popelnice
nevyhovuje, stačí zajít na městský úřad a registraci změnit.
Tím můžete měnit jak počet nádob, tak i frekvenci, počet
obyvatel v domě i výši poplatku, případně si přiobjednat
odvoz bioodpadu - trávy. Po změně, v průběhu pár dnů,
společnost Komwag u vašeho domu přistaví jinou popelnici.

KDO PODÁVÁ REGISTRACI?

PŘÍSPĚVEK NA POPLATEK?

Kdo se má vlastně na úřadě zaregistrovat? Registraci
nepodává každý občan. Registraci podává pouze vlastník
nemovitosti nebo po dohodě jeden ze spoluvlastníků,
tedy ten, kdo vlastní chatu, rodinný dům nebo jinou stavbu
určenou k bydlení. V případě bytových domů registraci
podává zástupce za bytový dům, zpravidla někdo, kdo
zastupuje společenství bytových jednotek nebo podobné
sdružení. Ten kdo podává registraci, poplatek také následně
hradí.
Kdo se registruje a kdo ne? Několik příkladů …
- registraci musí podat vlastník rodinného domu a
v registračním listu vyplní počet osob, které v domě žijí;
- registraci musí podat vlastník chaty a v registračním listu
vyplní počet osob, které v chatě žijí;
- registraci musí podat vlastník chaty i v případě, že je
využívána pouze k rekreaci;
- registraci za bytový dům musí podat vlastník domu nebo
společenství vlastníků bytových jednotek (zpravidla

Pro všechny trvale hlášené občany našeho města byl pro
rok 2012 stanoven příspěvek na úhradu poplatku ve výši
200,-Kč. O příspěvek tedy může požádat každý trvale
hlášený občan. Vyplácení příspěvku se řídí „Zásadami pro
poskytování finančního příspěvku Města Mníšek pod Brdy
na úhradu poplatku za komunální odpad dle OZV č.
1/2012“. Každý trvale hlášený občan má nárok na snížení
poplatku o 200,- korun ročně. Prakticky to znamená, že při
úhradě poplatku například za rodinný dům, kde bydlí čtyři
lidé, všichni trvale hlášení, má vlastník nemovitosti, tedy
ten kdo se registroval a poplatek platí, nárok na vrácení
800,- Kč. Příspěvek se vyplácí při úhradě poplatku.

JAK ZAPLATIT ?
Po překontrolování registračního listu je možný dvojí
způsob úhrady. V hotovosti na pokladně nebo
bezhotovostním převodem z účtu. Nezbytný variabilní
symbol bude přidělen po úspěšné registraci a bude vám
oznámen telefonem (sms) nebo mailem.

A CO BIOLOGICKÝ ODPAD?

5. BYDLÍM V NÁJMU

Pokud budete mít zájem, můžete při registraci využít
nabídky přistavení kompostéru o objemu 900 litrů pro vaši
trávu, jablka a další odpad ze zahrady. Jde o dlouhodobý
pronájem kompostéru. Možná tím ušetříte peníze i čas za
odvoz do sběrného dvora. Pokud vám kompostér
nevyhovuje, můžete si nechat přistavit nádobu na
pravidelný odvoz trávy nebo jiného biologického odpadu
od vaší nemovitosti. Nádoba se bude vyvážet každý týden
od 1. dubna do 31. listopadu.

Nájemce se obrátí na pronajímatele rodinného domku.
V případě bytových domů na předsedu společenství
vlastníků bytových jednotek.

NA KOHO SE OBRACET?
Záleží na druhu vašeho dotazu. Telefonní čísla a kontakty
jsou uvedená níže. Další informace na www.mnisek.cz .
Potřebujete podat registraci a zaplatit?
Radu můžete získat na finančním odboru
paní Jana Bukajová.
Tel: 318 541 929, email: jana.bukajova@mnisek.cz
Potřebuji poradit, případně vyplnit registraci?
Radu můžete získat na odboru kanceláře starosty
pan Miloš Navrátil.
Tel: 318 541 919, email: odpady@mnisek.cz
Zaplatil jsem a nemám popelnici?
V případě nápravy se obracejte na místostarostu
pan Vlastimil Kožíška.
Tel: 318 541 919, email: odpady@mnisek.cz

NĚKOLIK PRAKTICKÝCH
PŘÍKLADŮ
V následujících řádcích najdete popis několik nejčastějších
příkladů, jak postupovat podle toho, zda v Mníšku vlastníte
chatu, dům, byt, jste v nájmu nebo zde bydlíte.

1. VLASTNÍM RODINNÝ DŮM
Nejprve vyplním registrační formulář a uvedu počet osob,
které v mém domě žijí (manželka, syn, dcera, babička, ...).
Podle počtu osob vyberu „popelnici“ nebo „popelnice“.
Podám registraci nejpozději do 29.2.2012 a zaplatím
příslušný poplatek. Při úhradě bude od poplatku odečten
příspěvek za každého trvale hlášeného občana, který v mém
domě žije. Od 1.4. bude k mému domu přistavena vybraná
popelnice.

2. SPOLUVLASTNÍM RODINNÝ DŮM
Po dohodě mezi spoluvlastníky (např. manželi, SJM) bude
jeden z nich postupovat stejně jako v případě 1.

3. VLASTNÍM CHATU
Pokud v chatě žiji, postupuji jako v případě 1. a 2. Pokud ji
využívám pouze k rekreaci, hradím minimálně poplatek za
službu dle písmene F), dle vyhlášky. Pokud nechci používat
svozové pytle, je možné si po dohodě zakoupit na vlastní
náklady „popelnici“, maximálně však o objemu 60l. Svoz
pak probíhá stejně jako u pytlů. Harmonogram vývozů bude
určen v dalším čísle radničního listu.

4. VLASTNÍM BYT V BYTOVÉM DOMĚ
V tomto případě bude nutné svolat schůzi společenství
vlastníků bytových jednotek domu nebo schůzi podobného
sdružení a zde dohodnout, jak velký kontejner nebo
popelnici vlastně potřebujeme. Potom někdo ze
společenství, nejčastěji předseda, vyplní registrační
formulář s uvedením počtu osob, které v domě žijí a tuto
registraci podá za celý dům. Dále se postupuje jako
v případě 1.

INFORMACE PRO BYTOVÉ DOMY
Doporučujeme předsedům jednotlivých sdružení vlastníků
bytových jednotek nebo podobných sdružení svolat schůzi,
která by měla rozhodnout o velikosti vaší společné
popelnice (kontejneru) a o způsobu úhrady poplatku.
Poplatek hradí sdružení jako právnická osoba.
Doporučujeme výši poplatku rozpočítat na jednotlivé byty
podle počtu v nich žijících osob a o tuto částku navýšit
příspěvek do fondu sdružení. Výše příspěvku na poplatek
se odvozuje od počtu žijících osob v bytovém domě,
které jsou v Mníšku, Rymani a Stříbrné Lhotě trvale
hlášeny! V případě nejasností nebo potřeby upřesnění se
obracejte na pana místostarostu Kožíška nebo vedoucího
kanceláře starosty pana Navrátila.

UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR
Od 1. dubna budou na Mníšku staženy všechny
popelnice a rozmístěny nové, označené. Dále budou
vyváženy pouze tyto označené a zaplacené! Veškeré
černé kontejnery umístěné Na Marjáně, Na Lhotecké,
V Lipkách a dalších místech budou odvezeny. Pro
rekreační chaty je určen pytlový svoz.

CENY POPLATKŮ 2012
Popelnice
80 litrů, 1x 14 dní (80L/2)
80 litrů, 1x za týden (80L)
120 litrů, 1x 14 dní (120L/2)
120 litrů, 1x za týden (120L)
240 litrů, 1x za týden (240L)
1100 litrů, 1x za týden (1100L)
900 litrů BIO1, pronájem
120 litrů BIO2, 1x za týden
240 litrů BIO3, 1x za týden

Cena

900,2600,1800,3400,6600,25000,250,1200,1400,-

DOPORUČENÉ NÁDOBY DLE POČTU OSOB
Počet
osob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Zvolené popelnice

Cena

80L/2
120L/2
80L
120L
120L, 80L/2
120L, 80L/2
120L, 80L
240L
240L
240L, 80L/2
240L, 120L/2
240L, 80L
240L, 120L
240L, 120L, 80L/2
240L, 120L, 120L/2
240L, 240L
240L, 240L
240L, 240L
240L, 240L, 120L/2
240L, 240L, 120L/2

900,1800,2600,3400,4300,4300,6000,6600,6600,7500,8400,9200,10000,10900,11800,13200,13200,13200,15000,15000,-

Celou tabulku najdete na www.mnisek.cz

Cena na osobu
bez příspěvku
900,900,866,850,860,716,857,825,733,750,763,767,769,778,786,826,776,733,789,750,-

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU (bytové a rodinné domy,rekreační stavby a jiné)
A. ÚDAJE O PLÁTCI
Datum narození (IČ):

...............................

Jméno a příjmení (název společnosti):

...............................

Telefon, email:

...............................

Adresa trvalého pobytu (popř.sídla firmy):

...............................

Úhrada bude provedena:

v hotovosti na pokladně / převodem z účtu (7)

B. ÚDAJE O NEMOVITOSTI
Ulice, číslo popisné (orientační):

...............................

(1)

Počet bydlících (poplatníků) :

...............................

C. ZVOLENÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY
Objem – v litrech

(2)

Frekvence svozu - lx týdně

Frekvence svozu - lx za dva týdny

A - popelnice 801
B - popelnice 1201
x

C - popelnice 240l

x

D - kontejner 11001
F – pytlový svoz 26 x 601
BIO1 – komposter 900l

(3)

(4)

BIO2 - biokontejner 1201
BIO3 - biokontejner 2401

(5)

x

(6)

x

D. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU DLE ZÁSAD MĚSTA č. 1/2012
Já, níže podepsaný plátce, žádám/nežádám(7) o poskytnutí příspěvku na odpadové hospodářství v souladu se
zásadami města č. 1/2012 a přikládám seznam trvale hlášených osob bydlících v nemovitosti.
Já, níže podepsaný plátce prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v prohlášení jsou úplné a pravdivé.
Podpis plátce:

Datum:

………………………..………………….

Potvrzení přijetí prohlášení správcem:
……………………………………….
poplatek: …..………………………….

platba poplatku převodem na č.ú 35–0388055349/0800

var. symbol: .………………………….

(1) Počet bydlících, neboli počet poplatníků je počet všech osob, které v dané nemovitosti žijí a produkují komunální odpad. Tento počet
nesmí být nižší než počet osob s trvalým pobytem v dané nemovitosti s výjimkou osob:
a) které nepřetržitě a dlouhodobě pobývají mimo území ČR a tuto skutečnost prokazatelně doloží
b) jsou umístěni v příslušném kalendářním roce např. v dětských domovech, v léčebnách LDN a ve výkonu trestu odnětí svobody
c) které nepřetržitě a dlouhodobě v nemovitosti nežijí a hradí poplatek za odpad v jiném místě a skutečnost prokazatelně doloží
(2) Při výběru objemu a frekvence svozu sběrné nádoby musí plátce respektovat skutečně vyprodukované množství odpadu od poplatníků
z příslušné nemovitosti. Volbu je možné provést z objemů a frekvencí A,B,C,D a F. Volba BIO1,BIO2 a BIO3 je volitelná a doplňková
k předchozím službám A,B,C,D a F.
(3) Platí pouze pro plátce, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba a nemovitost je využívána k rekreaci, pokud si nezvolil variantu A,B,C nebo D. Svoz je prováděn
v označených pytlích 60 litrů 26x ročně.
(4) Volitelná služba. Jedná se o dlouhodobý pronájem 900l kompostéru.
(5) Volitelná služba. Jedná se o pravidelný svoz 120l nádoby s bioodpadem včetně trávy, plodů a listí.
(6) Volitelná služba. Jedná se o pravidelný svoz 240l nádoby s bioodpadem včetně trávy, plodů a listí.
(7) Nehodící škrtněte.

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU
ODDĚLENÍ A – údaje o plátci (plátce je vlastník chaty, domu, společenství vlastníků v bytovém domě)
Zde vyplňte datum narození, jméno, adresu a kontakt na vás. V případě uvedení funkční emailové adresy urychlíte
komunikaci s naším úřadem. U sdružení uveďte IČO sdružení a jeho název.
ODDĚLENÍ B – údaje o nemovitosti
Zde uveďte adresu nemovitosti za kterou prohlášení (registraci) podáváte. Nezapomeňte uvést číslo popisné nebo číslo
evidenční. Počet bydlících (poplatníků) je počet osob, které ve vaší nemovitosti žijí. Městský úřad bude kontrolovat
uvedený údaj s počtem trvale hlášených osob v nemovitosti (v chatě, rodinném nebo bytovém domě). Pokud bude uvedený
počet nižší než počet trvale hlášených, je tuto skutečnost nutné prokázat v souladu s vyhláškou města. Průkazným důvodem
pro snížení počtu osob bude podnájemní smlouva konkrétní osoby k bytu nebo jiné nemovitosti určené k trvalému bydlení
na dobu delší než kalendářní rok s tím, že dotyčný uhradil poplatek v místě, kde má nájem (kde bydlí), nástup do výkonu
trestu, nástup do léčebny dlouhodobě nemocných, dětského domova případně prohlášení o pobytu v zahraničí.
ODDĚLENÍ C – zvolený objem sběrné nádoby
Zde zaškrtněte vámi zvolenou variantu služby (výběr popelnice). Objem a frekvenci svozu je třeba vybírat s ohledem na
minimální týdenní produkci odpadu ve výši 27litrů na osobu v nemovitosti. Pro příklad:
Od rodinného domu, kde nahlašujete jednu žijící osobu musí být zajištěn minimálně odvoz odpadů ve výši:
27 litrů/týden x jedna osoba = 27 litrů/týden. Nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto zajistit je:
Služba A – popelnice 80 litrů, frekvence svozu 1 x za čtrnáct dnů, odvoz 40 litrů za týden.
Od rodinného domu, kde nahlašujete čtyři žijící osoby musí být zajištěn minimálně odvoz odpadů ve výši:
27 litrů/týden x čtyři osoby = 108 litrů/týden. Nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto zajistit je:
Služba B – popelnice 120 litrů, frekvence svozu 1 x za týden, odvoz 120 litrů za týden.
Od bytového domu, kde nahlašujete šestnáct žijících osob musí být zajištěn min. odvoz odpadů ve výši:
27 litrů/týden x 16 osob = 432 litrů/týden. Nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto zajistit je:
Dvakrát služba C – popelnice 240 litrů, frekvence svozu 1 x za týden, celkem odvoz 480 litrů za týden.
Od chaty, kde není žádná žijících osoba musí být zajištěn min. odvoz odpadů ve výši:
27 litrů/týden x 1 chata = 27 litrů/týden. Nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto zajistit je:
Služba F – pytlový svoz 60 litrů, 26 odvozů do roka.

ODDĚLENÍ D – příspěvek města
Pokud ve vaší nemovitosti (v chatě, rodinném nebo bytovém domě) bydlí trvale hlášení obyvatelé, můžete požádat o
příspěvek na úhradu poplatku za komunální odpad. Zaškrtnutím a podepsáním žádosti vám bude při úhradě poplatku
poskytnut příspěvek ve výši 200,- Kč za každého trvale hlášeného občana, který žije ve vaší nemovitosti. Seznam obyvatel,
kteří žijí ve vaší nemovitosti musí být přiložen k žádosti, včetně těch za které je uplatňován příspěvek (u jména zaškrtnout
políčko „Trvale hlášený – žádám o příspěvek“ .

DOPLNĚNÍ
Pokud se rozhodnete objednat službu BIO1 až BIO3, jedná se o doplňkové svozy. Při jejich výběru vám bude k nemovitosti
přistavena popelnice na svoz bioodpadu nebo předán 900 litrový komposter. Svoz bioodpadu probíhá od 1. 4. do 31.10.

SEZNAM OSOB (POPLATNÍKŮ) BYDLÍCÍCH V NEMOVITOSTI
č.

Jméno

Příjmení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10

při nedostatku řádků pokračujte na samostatné příloze

Datum narození

Trvale hlášený
(žádám o příspěvek)

