
Změna systému odpadového hospodářství od 1. 1. 2022 v Novém Hrádku 
 

Vážení občané,  
od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nový zákon o odpadech. Z tohoto důvodu musel také městys Nový 
Hrádek přijmout s účinností od 1. 1. 2022 dvě nové obecně závazné vyhlášky, které odpadové hospodářství 
nově upravují: 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
a 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci 
 

Podoba těchto vyhlášek byla řešena s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Při 
jejich tvorbě byla ze strany městyse vyvinuta maximální snaha, aby se zaběhlý systém odpadového 
hospodářství na Novém Hrádku co nejméně změnil, protože dosud byl sběr a třídění odpadů v našem 
městyse na velmi vysoké úrovni a ostatním obcím jsme byli dáváni jako příklad dobré praxe. Celé znění 
obou vyhlášek najdete na webu městyse. 

Co se od 1. 1. 2022 mění 

• Svoz směsného komunálního odpadu nebude každý týden, ale ve čtrnáctidenních intervalech 
(svozový kalendář zatím není k dispozici, o termínech svozů budete včas informováni) 

• KAŽDÝ plátce poplatku (vlastník nemovité věci) je povinen do konce ledna 2022 podat správci 
poplatku (Úřadu městyse Nový Hrádek) přihlášku k místnímu poplatku za objednanou kapacitu 
soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad. Co to pro Vás znamená? Prostě 
přijdete nejpozději do konce ledna 2022 na úřad městyse Nový Hrádek, kde s Vámi vyřídíme 
potřebné formality a vydáme Vám příslušnou svozovou známku. 

• Typy a ceny svozů v roce 2022 

Čtrnáctidenní svoz (popelnice 120 l) 
26 svozů /rok 2184,- Kč 

Kombinovaný svoz (popelnice 120 l) 
zima 1 x za 2 týdny, léto 1 x za 4 týdny 
21 svozů/rok 

1764,- Kč 

Měsíční svoz (popelnice 120 l) 
12 svozů/rok 1008,- Kč 

Jednorázový svoz (popelnice 120 l) 84,- Kč 

Jednorázový svoz (pytel 120 l) 84,- + 10,- = 94,- Kč 

 

Známky roku 2021 budou platit celý leden 2022. Od února musí být popelnice již označeny 
novou známkou. Jednorázové známky zakoupené v roce 2021 budou platit v průběhu celého roku 
2022. 

Pokud zvolíte jednorázové svozy, pak prosíme, abyste z důvodu velké administrativní náročnosti při 
přepočítávání odpadu na jednotlivé osoby zakoupili příslušné známky nebo pytle na celý rok, vždy 
však nejméně pět kusů. 

Úřad městyse Nový Hrádek 


