
 

Město Nalžovské Hory 
Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice 

 
 

Vážení spoluobčané, 

oznamujeme Vám změnu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platnou od 1.1.2020 

následovně: 

 

• 600 Kč za fyzickou osobu přihlášenou k pobytu v obci, 

• 700 Kč za stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena k pobytu 

v obci žádná fyzická osoba. 

 

K uvedené změně nás vedou vyšší ceny svozových firem a spaloven za poskytované služby, stále 

rostoucí objem všech produkovaných odpadů a též přísnější legislativní podmínky pro systém 

skládkování v rámci novelizace zákona o odpadech. Sazby stanovené v roce 2015 jsou z tohoto pohledu 

již neudržitelné.   

Nově schválená výše poplatku je plně srovnatelná s ostatními okolními obcemi (rozmezí od 600 Kč       

do 800 Kč) a lépe reflektuje na požadavek, aby obec maximálně pokryla náklady na odpady z výběru 

poplatku a minimálně je dotovala. V našem případě se jedná o výběr cca 900 000 Kč při nákladech      

cca 1 400 000 Kč ročně. Skutečná nákladová cena na jednoho poplatníka / stavbu v současné době činí 

928 Kč. 

V rámci poplatku má občan zajištěn: svoz směsného komunálního odpadu 26x ročně, svoz 

separovaného odpadu (papír, plast, sklo, biomasa vyjma zimních měsíců, textil) 12x – 26x ročně, svoz 

nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2x ročně.    

Novinky od 1.1.2020:  

• Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků – na základě dohody s Marius Pedersen mohou 

občané přikládat v uzavřených PET lahvích na víko popelnice vždy při řádném svozu směsného 

komunálního odpadu. 

• Textil – na základě dohody s Pošumavská odpadová jsou umístěny kontejnery v obcích 

Nalžovské Hory, Velenovy a Ústaleč. 

• Tužkové a dobíjecí baterie, monočlánky, tonery a cartridge – možno ukládat do sběrných boxů 

na Městském úřadě v Nalžovských Horách. 

• Pracujeme v rámci dotačních titulů na dodávce velkoobjemových kontejnerů na biomasu              

a na možnosti otevření sběrného dvora v rámci dobrovolného svazku obcí Horažďovicka                   

pro naše občany.  

 

Děkujeme za pochopení a za ochotu spolupodílet se nadále na správném třídění odpadu do barevných 

kontejnerů, neboť patříme v rámci regionu mezi obce s nejlepšími výsledky a tento fakt se pozitivně 

projevuje na ceně svozových firem a bonusů od EKO-KOM, a.s. 

 

 



 

Město Nalžovské Hory 
Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice 

 

 

Vážení spoluobčané, 

oznamujeme Vám změnu místního poplatku ze psů platnou od 1.1.2020 následovně: 

 

• 100 Kč za každého psa, jehož držitelem je fyzická nebo právnická osoba s pobytem nebo sídlem 

na území ČR a platí jej obci příslušné dle pobytu nebo sídla. 

 

U lovecky upotřebitelných psů prosím doložte jejich pravidelné využívání k výkonu práva myslivosti 

dle zákona č. 449/2001 Sb. v platném znění, potvrzené místně příslušným hospodářem. 

Předpokládáme, že všichni psi v našem správním území budou od 1.1.2020 opatřeni mikročipem nebo 

čitelným tetováním nutným pro návazné očkování proti vzteklině. 

V souvislosti s množícími se případy porušování obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o pohybu psů a 

jiného zvířectva na veřejných prostranstvích žádáme občany o její dodržování, a to včetně úklidu psích 

exkrementů během vycházek v obcích.  

Děkujeme za pochopení a ochotu spolupodílet se na čistotě a bezpečí našich veřejných prostranství.   

 

Závěrem mi dovolte, abych jménem městského úřadu a všech zastupitelů popřál Vám a Vašim rodinám 

pevné zdraví a každodenní radost ze života v naší krásné pošumavské krajině. 

 

Ing. Zdeněk Hlaváč, 

starosta města v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


