Pravidla pro př idě lová nı́ a vý mě nu
sbě rný ch ná dob (popelnic) na komuná lnı́
odpad

Tato pravidla se vztahují na poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tj. na občany s trvalým pobytem,
cizince a majitelé rekreačních objektů a domů bez trvalého pobytu.
Žádost o novou či o výměnu popelnice vyřizuje finanční odbor. Žádost se podává osobně, telefonicky
u paní Christové (383 379 181) nebo e-mailem na adrese christova@muvodnany.cz . Následně je
požadavek předán na Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o., který výměnu či přidělení nové
popelnice zajistí. Předávaná popelnice bude nově označena číslem popisným, v případě bytů bude za
č.p. uvedeno ještě číslo bytu, popřípadě bytů. Evidenci přidělených a vyměněných popelnic vede
Městské hospodářství, spol. s r.o.
Podmínkou výměny je uhrazení místního poplatku za komunální odpad (všech dotčených poplatníků)
a uplynutí životnosti popelnice, které je stanoveno na 8 let, a to jak u plechové tak u plastové
popelnice.
Nová popelnice bude poskytnuta:
•
•

•
•

•
•
•
•

Při vzniku nové poplatkové povinnosti, pouze však pokud již nebyla popelnice do čísla
popisného přidělena a prošla doba životnosti,
pokud v čísle popisném vznikne nová domácnost (v případě vícegeneračních rodinných
domů je přidělena popelnice na počet skutečně žijících domácností, nikoli na velikosti
rodinného domu)
pokud počet členů jedné domácnosti v rodinném domě dosáhne 6 a více osob (přidělení
druhé popelnice)
u bytových domů ve vlastnictví města Vodňany bude výměna probíhat ve spolupráci se
Správou bytů a nebytových prostor (při předávání bytu bude popelnice předmětem předání
bytu).
u ostatních bytových domů bude nová popelnice přidělena dle počtu bytů a dle počtu
popelnic z minulosti (z kapacitních důvodů uskladnění popelnic),
u rekreačních objektů a domů bez trvalého pobytu je nárok pouze na jednu popelnici, bez
ohledu na počet vlastníků
při nahlášení ztráty popelnice (doložit ohlášení ztráty na MP nebo PČR)
u domů, kde je přistaven kontejner, není nárok na popelnici.

V případech, které nejsou v těchto pravidlech řešeny se bude postupovat individuálně a konečné
stanovisko sdělí vedoucí finančního odboru ve spolupráci s dotčenými subjekty (Městské
hospodářství spol. s r.o. a odbor životního prostředí).
Tato pravidla schválila RM na svém jednání dne 6.11.2017 usnesením č. 2586 a nabývají účinnosti
1.1.2018.

