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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění 
 
Dne 27. 12. 2022 jsme obdrželi vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
v platném znění, evidovanou pod číslem pořadovým č. 11/2022. V souladu se zákonem 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám poskytujeme následující informace: 
 
K jednotlivým bodům vaší žádosti sdělujeme následující: 
 

1) Povinen mít k dispozici připojení k internetu pochopitelně nejste. Všem vlastníkům nemovitostí 
však doporučujeme informační kanály města Šluknov sledovat, jelikož zde naleznete potřebné 
informace nejrychleji. Váš dotaz zřejmě směřuje k informování o plánované změně systému 
platby za likvidaci komunálního odpadu. K tomu sdělujeme, že informace o plánovaném 
zavedení nového systému platby za komunální odpad (dále jen „informace“) vám byla zaslána 
doporučeným dopisem pomocí poskytovatele poštovních služeb dne 28. 11. 2022 (podací 
číslo RR935830586CZ). Dle výpisu sledování zásilky, byl dopis dodán 02. 12. 2022. Webové 
stránky města, kde byla informace taktéž zveřejněna, byly jen dalším ze zdrojů, pomocí 
kterého se měla dostat informace k vlastníkům nemovitostí na území města Šluknov. 

2) Ano, úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 7:30 do 11:30, a od 12:30 do 16:30. Tyto dny 
jsou určeny pro veřejnost. Po předchozí domluvě je možné domluvit si schůzku i na jiný 
pracovní den. Dalšími možnostmi, jak řešit příslušnou věc, je telefonicky nebo e-mailem. 
Městský úřad Šluknov je pro tyto potřeby plně digitalizován a pro vyřízení záležitostí 
v příslušných agendách není nutná osobní návštěva úřadu.  

3) Cena poplatku je jednotná a dle metodiky ministerstva vnitra by naopak bylo diskriminační 
stanovovat úlevy pro určité skupiny obyvatel. Podmínky jsou pro všechny stejné. Je rovněž 
třeba uvést, že v ceně poplatku za komunální odpad není zahrnutý pouze svoz odpadu, ale i 
možnost využití sběrného dvora (v rámci, kterého je možnosti odložit zdarma 500 kg 
objemného odpadu), možnost využití kontejnerů na tříděný odpad, svoz bioodpadu apod. 

4) Svozová trasa do Karlova údolí byla a je zahrnuta do mapy svozových tras. Svoz dle uzavřené 
smlouvy se svozovou společností probíhá pomocí malého svozového auta, 1x za 14 dní 
v pondělí.  

5) Poplatková povinnost za komunální odpad se na vás ve městě Šluknov vztahuje, jelikož jste 
dle obecně závazné vyhlášky vlastníkem nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a která je umístěná 
na území obce (viz Obecně závazná vyhláška č. 2/2021). Nemá žádnou vazbu na fakt, že 
platíte poplatek v místě trvalého bydliště. 

6) U poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se na vás bude vztahovat 
poplatková povinnost stejně, jako je uvedeno v bodě 5). Četnost svozu a nádobu si volíte dle 
svého uvážení a potřeby tak, aby byl splněn limit stanovený obecně závaznou vyhláškou.  

 
S pozdravem 
  
 
 
Mgr. Martin Chroust 
vedoucí odboru rozvoje a ŽP 
Městský úřad Šluknov 

 


