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Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství od roku 
2022 

Vážení spoluobčané, obec Chlum je nucena z důvodu účinnosti nového zákona o 
odpadech realizovat změnu způsobu platby za svoz komunálního odpadu.  
 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zahrnuje svoz 
směsného komunálního odpadu (popelnice), ale také odvoz kontejnerů se směsným 
odpadem, kontejnerů s bioodpadem a také kontejnerů na tříděný odpad. Ročně za 
odpadové hospodářství vydává obec Chlum cca 100 000,- Kč.  
 

Dle našich informací jste vlastníkem nemovitosti, ve které nemá nikdo přihlášen 
pobyt. Zdá se nám nemorální vybírat i od osob, které ve Chlumu bydlí a platí za svou osobu, 
bohužel nejsme schopni realizovat osvobození od další platby za nemovitost, muselo by 
dojít k přehlášení alespoň jedné osoby na případně nevyužívanou nemovitost. Následně 
bychom nespotřebovaný přeplatek vrátili. 
 
Informace k místnímu poplatku zveřejněné na webu obce Chlum: 
 
Poplatník vlastnící nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt  
Pokud vlastníte byt, rodinný dům nebo rekreační objekt a žádná fyzická osoba v tomto 
objektu nemá evidován pobyt, jste povinni učinit od 1.1.2022 do 31.03.2022 ohlášení k 
místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  
Ohlášení provedete na pokladně obce Chlum. Totožnost prokážete dokladem totožnosti, 
občanským průkazem, cestovním dokladem, atd.  

 
Pracoviště místních poplatků ověří v katastru nemovitostí dálkovým přístupem 

vlastnictví nemovitosti a následně Vám vydá dokument s variabilním symbolem pro platbu 
poplatku.  

 
Místní poplatek z odpadu budete platit ve výši 600 Kč za ohlášenou nemovitost.  

Pokud získáte nemovitost v průběhu kalendářního roku a nikdo v ní nebude mít evidovaný 
pobyt, máte povinnost do 15 dnů od zápisu nabytí nemovitosti do vlastnictví na katastru 
nemovitostí, učinit ohlášení k místnímu poplatku obecního systému odpadového 
hospodářství.  

 
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle u 247a zák. č. 280/2009 

Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 



Doposud jsme od Vás neobdrželi ohlášení a proto Vám nabízíme možnost toto učinit 
prostřednictvím přiloženého formuláře a následným doručením buď na obec, nebo ke 
starostovi či místostarostovi. Následně bychom Vám poslali platební údaje k poplatku. 
Případné dotazy řeší místostarosta obce Chlum, Mgr. Jan Balšánek na telefonu 736 181 347. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Chlumu dne 7.3.2022           ………………………. 
Mgr. Jan Balšánek 
 tel: 736 181 347 

  


