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 Praha dne 1. července 2019 
 Č. j.: MHMP 1325882/2019 
 Počet listů/příloh: 2/4 
  
  
 

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, 

v souladu s Pravidly pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města 
Prahy, přijatými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 153 ze dne 30. 1. 2018, Vám 
předkládám k zaujetí stanoviska návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, 
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „vyhláška o poplatku“).  

Předmětem změny vyhlášky o poplatku je zejména snaha o vytvoření podmínek pro rozšíření 
obecního systému nakládání s komunálním odpadem o svoz bioodpadu rostlinného původu a to 
převzetím již existující služby, kterou nyní v podmínkách hl. m. Prahy zajišťují pouze odpadové 
svozové společnosti, a to jako hrazenou službu na zajišťovanou základě písemného smluvního 
vztahu mezi vlastníkem nemovitosti a svozovou společností. Stav pravidelně obsluhovaných 
sběrných nádob na bioodpad činil k 30. 4. 2019 celkem 13 422 ks. V případě schválení změny 
vyhlášky o poplatku nebude již tato služba ze strany svozových společností poskytována a bude 
přenesena výhradně na město. Město bude následně její zajišťování hradit ze svého rozpočtu. 
V rámci návrhu vyhlášky je u této složky komunálního odpadu navrženo i nadále zachovat 
finanční spoluúčast vlastníka nemovitosti, formou zavedení poplatku za svoz bioodpadu. Jeho 
výše byla stanovena formou „slevy“ ve výši 50% z ceny za svoz bioodpadu spol. Pražské služby 
pro rok 2019. Ostatní náklady na zajištění nové služby budou hrazeny z rozpočtu města.  

V rámci navrhované změny vyhlášky o poplatku dochází také ke zvýšení stávajícího poplatku 
za komunální odpad o 30% z důvodu, že tento poplatek zůstal od roku 2005 nezměněn a 
důvodem k jeho zvýšení je snaha města snížit disproporci mezi skutečnými náklady na zajištění 
svozu a odstranění směsného komunálního odpadu a výší vybraného poplatku za komunální 
odpad.  

V rámci navrhované změny vyhlášky o poplatku dochází i k ryze technickým úpravám ve 
vyhlášce spočívající např. v úpravě četností svozu směsného odpadu, zavedení četnosti svozu 7 
x týdně a dalších tak, by byl zohledněn reálný stav v podmínkách svozu směsného komunálního 
odpadu na území hl. m. Prahy.  

V rámci návrhu změny vyhlášky je navržena i úprava četnosti splatnosti poplatku, dle 
požadavku DPC MHMNP, jako správce poplatku. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, 
technické vybavenosti a bezpečnosti 
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Vaše připomínky k uvedenému návrhu obecně závazné vyhlášky očekáváme nejpozději do 40 
dnů ode dne doručení návrhu. Doručením se rozumí zveřejnění na elektronické úřední desce 
Magistrátu hlavního města Prahy (http://extranet.praha.eu/, Návrhy vyhlášek/nařízení HMP). 
Případné připomínky prosím adresujte odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy nebo je můžete zaslat na e-mailovou adresu: Radim.Polak@praha.eu. 

Nebude-li v daném termínu Vaše stanovisko doručeno, považujeme toto za Váš souhlas 
s předloženým návrhem.     
 
 
S pozdravem 

Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a 
bezpečnosti 
podepsáno elektronicky 

 
 

 
 
 
 
 
Příloha: 

1. Návrh změny obecně závazné vyhlášky 
2. Vyhláška o poplatku s vyznačením změn 
3. Důvodová zpráva  
4. Stanovisko MŽP k poplatku za bioodpady 

 
Rozdělovník: 
1/ Městské části hlavního města Prahy (DS) 
2/ spis 
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