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Odpověď na stížnost na postup obce Senohraby
Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, obdrželo Vaši
stížnost na postup obce Senohraby při stanovení poplatku za komunální odpad. Ve
své stížnosti namítáte, že poplatek za komunální odpad byl zastupitelstvem obce
(vládnoucí koalicí) odsouhlasen, aniž by byly vzaty v úvahu připomínky občanů
a Vaše jako opozičního člena zastupitelstva obce, kdy jste požadovali i jiné varianty
svozů sběrných nádob. Při zdůvodnění rozhodnutí měl pak starosta obce sdělit, že
dle názoru Ministerstva vnitra nejsou úlevy z poplatku za komunální odpad dle
současné legislativy možné. Dále pak uvádíte, že starosta obce nepostupoval podle
§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), aniž byste však tento svůj názor
jakkoliv odůvodnil.
Ministerstvo vnitra se Vaší stížností podrobně zabývalo a uvádí k ní
následující:
Ministerstvo vnitra jako správní orgán příslušný dle § 123 zákona
o obcích k výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek
obcí posoudilo obsah obecně závazné vyhlášky obce Senohraby č. 12/2011
o poplatku za komunální odpad, přičemž neshledalo v jejím případě rozpor se
zákonem.
Co se týče způsobu stanovení sazby poplatku za komunální odpad, tak podle
§ 17a odst. 5 zákona o odpadech se maximální výše poplatku stanoví podle
předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu
nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo
podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. Poplatek se
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tedy rozvrhuje a stanovuje podle počtu a objemu nádob určených k odkládání
odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů,
přičemž souběh obou variant není přípustný. Obec Senohraby stanovila sazbu
poplatku podle počtu a objemu nádob (80 l, 120 l, 240 l, 1100 l) určených k odkládání
odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, což je v souladu s § 17a odst. 5
zákona o odpadech.
K samotným variantám četnosti svozu lze uvést, že zákon o odpadech tuto
problematiku neupravuje a je tedy pouze na uvážení obce (jeho zastupitelstva), jaké
možnosti svým občanům nabídne. Ministerstvo vnitra není s ohledem na své
kompetence oprávněno do rozhodování obce v této věci jakkoliv zasahovat.
K vyjádření starosty obce sdělujeme, že zákon o odpadech v případě poplatku za
komunální odpad skutečně neumožňuje obci stanovit úlevy od poplatku určitému
okruhu osob (například v konkrétním případě u svozu popelnice o objemu 80 l úlevu
50% z částky 2 200 Kč pro osoby nad 65 let), nic jí však nebrání v tom, aby stanovila
u jednotlivých objemů popelnic kromě týdenních svozů například i svozy jednou za
14 dní či jednou za měsíc. Jak jsme již uvedli výše, je toto pouze na rozhodnutí
zastupitelstva obce.
V případě namítanému nerespektování připomínek občanů lze konstatovat, že
názor občanů obce vyslovený na zasedání zastupitelstva obce není pro
zastupitelstvo obce závazný, jelikož zákon o obcích nestanoví, že je zastupitelstvo
obce povinno se řídit názory občanů obce vyslovenými na jeho zasedání. Pokud tedy
zastupitelstvo obce schválilo pouze varianty týdenních svozů, není toto v rozporu se
zákonem, ačkoliv by se například na zasedání zastupitelstva obce vyjádřila proti
tomuto rozhodnutí většina občanů obce. Zde by připadala do úvahy pouze politická
odpovědnost členů zastupitelstva obce. Názorem občanů obce k určité záležitosti
v samostatné působnosti obce je zastupitelstvo obce povinno se řídit pouze na
základě platného výsledku místního referenda uspořádaného v souladu se zákonem
č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Ministerstvo vnitra chápe, že pro některé občany může být systém nastavený
obcí nevyhovující, ale s ohledem na skutečnost, že je Ministerstvo vnitra oprávněno
dozorovat pouze zákonnost předmětné obecně závazné vyhlášky a ta byla shledána
v souladu se zákonem, Vám však nemůže bohužel jakkoliv pomoci.
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