
Obec Nelahozeves 

Školní 3, 277 51 Nelahozeves 

Veřejné projednání možného postupu při výpočtu a rozdělování základní 

složky poplatků za ukládku odpadů na IV. etapě skládky 

Dne 9. 7. 2014 od 18 hod. se bude konat na adrese Zagarolská 313, 

Nelahozeves veřejné projednání možného postupu při výpočtu a rozdělování 

základní složky poplatků za ukládku odpadů na IV. etapě skládky. Jednání se 

bude týkat žádosti o vyjádření, kterou zaslala společnost .A.S.A., spol. sr. o. 

obci Nelahozeves. Na jednání vystoupí Ing. Jakoubek s krátkou prezentací. Na 

jednání jsou dále pozváni JUDr. Blanka Vaigeltová, starostka obce Uhy a Ing. 

Libor Luňáček, regionální vedoucí obchodu společnosti .A.S.A., spol. sr.o. 

Příloha: Návrh možného postupu při výpočtu a rozdělování základní složky 

poplatků za ukládku odpadů na IV. etapě skládky 

V Nelahozevsi dne 7. 7. 2014 

Mgr. Petra Urbanová, sta ostka 

Tel: 315 785 059, 315 785 290, email: obec@nelahozeves.cz 



Obec Nelahozeves 
Mgr. Petra Urbanová 
Školní čp. 3 
277 51 Nelahozeves 
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Skládka Uhy, spol. sr.o. 
Uhy, 273 24 p. Velvary 
Tel. ,Fax:+ 420 315 761 448 
Tel. + 420 315 762 072 
e-mail.: skladka.uhy@seznam.cz 

V Praze 19. 6. 2014 

Věc: Návrh možného postupu při výpočtu a rozdělování základní složky poplatků za ukládku 
odpadů na IV. etapě skládky 

Vážená paní starostko, 

dovolte mi touto cestou Vás a Vaše zastupitele informovat o návrhu společnosti Skládka Uhy, 
spol. s r.o. (dále jen „Skládka") na možném vypořádání základní složky poplatku za ukládku odpadů 
v tělese I. sekce IV. etapy skládky. 

Samotná IV. etapa a její pokračování je, co se týče budoucího tělesa skládky, poměrně 
nestandardní případ v ČR, a to při porovnání s ostatními obdobnými stavbami. 

Pro budoucí možný výpočet odvodu poplatků na účet obce Nelahozeves a obce Uhy jsme 
především vycházeli z těchto níže uvedených zákonných předpisů a podkladů: 

a) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech"). Zejména jsme se pak drželi ust. § 48 
odst. 1 tohoto zákona. Zde je vysloveně stanoveno, cituji: „Základní složka poplatků je 
příjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží". Dále je pak uvedeno, cituji: 
„V případě, že skládka leží na katastrálních územích několika obcí, dělí se příjem ze 
základní složky poplatku za ukládání odpadů na skládce (dále jen „Poplatek") 
proporcionálně, podle velikosti části skládky ležící v katastrálním území těchto obcí. 

b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „Stavební 
zákon"). Dle § 2 odst. 4 stavebního zákona je za stavbu považována i její část nebo 
změna dokončené stavby. Změnou stavby se potom rozumí mj. i přístavba podle§ 2 odst. 
5 písm. b) tohoto zákona, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně 
provozně propojená s dosavadní stavbou. 

c) Stavební povolení (vyd. dne 29.11.2013 pod č.j. MUKV 40674/2013 VYST) a kolaudační 
souhlas (vyd. dne 2.6.2014 pod č.j. MUKV 22062/2014 VYST). 

Ve smyslu stavebního zákona je tedy dle našeho názoru skládka stavbou. Skládku jako 
stavbu pak konkrétně vymezuje stavební povolení a na něj navazující kolaudační souhlas . 

.A.S.A., spol. sr.o. 
Oáblická 791/89, 182 00 Praha 8 
IC:62586611 DIC:CZ 62586611 HVB Bank Czech Republic a.s., č.ú .: 4578~4JZ7CÍO 
Městský soud v Praze, sp. Z. C 33959 IBAN: CZ98 0300 0000 0000 1749 58 . SWIFT: CEKOCZPP -
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Skládka Uhy, spol. s r.o. 
Uhy, 273 24 p. Velvary 
Tel„ Fax:+ 420 315 761 448 
Tel. + 420 315 762 072 
e-mail.: skladka.uhy@seznam.cz 

Z výše uvedeného, z naší strany, na IV. etapu skládky pohlížíme jako na samostatnou stavbu 
a dále pak na IV. etapu, pohlížíme jako na samostatnou skládku. 

Na základě všech výše uvedených podkladů jsme dospěli k názoru, že pro účely IV. etapy 
skládky bude vymezena plocha, jak samotného tělesa skládky (katastrální území obce Nelahozeves), 
tak i přidružených provozů, které jsou naprosto nezbytné pro zajištění bezproblémového chodu této 
skládky. Jedná se zejména o vážní zařízení, jímky skládkových, případně povrchových vod, 
kogenerační jednotka a jim odpovídající plošná výměra (katastrální území obce UHY). Nákres 
plošného rozdělení mezi obě dotčené obce je nedílnou součástí tohoto dopisu (viz příloha č. 1). 

Proporcionální rozdělení základní složky poplatku za ukládku odpadů na IV. etapě si pak 
vysvětlujeme jako procentuální změnu poměru načítané plochy jednotlivých fází IV. etapy skládky, 
vztaženou k ploše přidružených provozů. 

Jinými slovy se poplatek bude měnit vždy po naplnění každé plánované fáze IV. etapy 
skládky. Výše procentuálního rozdělení odvodu poplatku mezi obec Nelahozeves a obec Uhy, je 
uvedeno v příloze č. 1 tohoto dopisu. 

Vážená paní starostko, 

v souvislosti s výše uvedeným Vás tímto žádáme o písemné vyjádření a odpověď na několik 
dotazů, které s tímto výše uvedeným tématem souvisejí: 

a) Tímto Vás žádáme a zaslání čísla účtu, kam naše společnost Skládka Uhy, spol. sr.o. 
bude měsíčně zasílat poměrově rozdělenou základní složku poplatku za uložené a 
zpoplatněné tuny. 

b) Zároveň Vás žádáme o zaslání Vašeho vyjádření k výše popsanému procentuálnímu 
rozdělení základní složky poplatku za ukládku odpadů do IV. etapy skládky. V zásadě 
nám jde o to, zda souhlasíte s naším výše popsaným návrhem na rozdělení poplatku a 
tedy, že si zákonnou legislativu vysvětlujeme naprosto stejně. 

c) Na závěr si Vás dovoluji, a to v souvislosti s odvodem základní složky poplatku za 
ukládku odpadů požádat, o měsíční posun v odvodu tohoto poplatku, a to na účet Vaší 
obce. Jinými slovy se nejedná o nic jiného než o tu skutečnost, že pracovníci společnosti 
Skládka Uhy, spol. sr.o. obdrží cca měsíc čas na vymáhání případně vzniklých 
pohledávek u původců odpadů. 

Zákon o odpadech totiž ve svém § č. 46 odst. 2 říká, že: „Provozovatel skládky 
odvádí vybrané poplatky příjemci odpadů vždy k poslednímu dni následujícího 
kalendářního měsíce. 

Dále stejný paragraf umožňuje neodvádět tzv. nevybraný poplatek, ale splnit pouze 
informační povinnost o dlužných poplatcích, které pak na základě návrhu příjemce 
vymáhá příslušný krajský úřad . 

.A.S.A., spol. s r.o. 
ť'.láb lická 791/89, 182 00 Praha 8 
IC:62586611 DIC:CZ 6258661 1 HVB Bank Czech Republic a.s .• č.ů.: 4 004/2700 
Městský soud v Praze, sp. Z. C 33959 IBAN: 98 0300 0000 0000 1 63, SWIFT: CEKOCZPP 
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Naše společnost Vám nabízí režim, který již delší dobu provozujeme s obcí Uhy. 
Na základě Vašeho případného souhlasu bude společnost Skládka Uhy odvádět 

pravidelně své poplatky tzv. měsíc zpětně. Výhodou pro obec bude ta skutečnost, že 
obdrží, a to i po uplynutí této prodloužené lhůty, veškeré poplatky bez ohledu na 
skutečnost, zda se pracovníkům skládky podařilo v prodloužené lhůtě poplatky vymoci či 
nikoli. Druhou velkou výhodou je snížení, resp. vynulování administrativy, která by 
s tímto byla na obci spojena. 

V případě, že s nas1m návrhem na rozdělení poplatku nebudete souhlasit, máte možnost 
obrátit se na Ministerstvo životního prostředí, které má povinnost Vám tyto informace poskytnout. 

Abychom mohli bezproblémově nastartovat odvádění poplatku na Vaši obec, požádáme Vás 
o písemnou reakci na tento náš dopis, a to nejpozději do 20. 7. 2014, zejména pak na tři dotazy 
uvedené v samotném závěru. 

Velmi se budeme těšit na spolupráci v oblasti životního prostředí a v oblasti nakládání 
s odpady. 

S pozdravem 

.A.S.A. spol. s r.o. 
Ďáblická 791/89, 182 oo Praha 8 
JČ :6258661 1 DIČ:CZ 6258661 1 
Městský soud v Praze, sp. Z. C 33959 
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Ing.Li2ňáček 
RegifZJn' edoucíobchodu 
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KLADKA UHY spol. sr.o. 
27324 Velvary ® 

DIČ : CZ62586611 
tel./fax: 31 5 761448 

HVB Bank Czech Republic a.s .• č.ú.: 45780004/2700 
IBAN: CZ98 0300 0000 0000 1749 5863, SWIFT: CEKOCZPP 
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KÚ NELAHOZEVES 

SKlÁDKA - IV.ETAPA: 

1. FÁZE@ 26 630 m2 

2. FÁZE@ 32 342 m2 

3. FÁZE@ 28 431 m2 

4. FÁZE@ 22 394 m2 

5. FÁZE@ 19 541 m2 

6. FÁZE@ 22 875 m2 

7. FÁZE (1.1) 11 787 m2 

CELKEM: 164 000 m2 

KÚUHY 

PLOCHY - ZAŘIZENI SKlADKY: 

zAAlZENI SKLÁDKY 7 335 m2 

CELKEM: 7 335 m2 

PLOŠNÉ ROZDĚLENI 
MEZI KASTRÁLNIMI 
ÚZEMIMI PO DOKONČENI 
JEDNOTLIVÝCH FAzl 

Iv procentech/ 

PO OOKONČENI KúMZOO KÚ UHY 

1. FÁZE 78,4% 21,6% 

2. FÁZE 88,9% 11, 1% 

3. FÁZE 92,3% 7,7% 

4. FÁZE 93,7% 6,3% 

5. FÁZE 94,6% 5,4% 

6. FÁZE 95,4% 4,6% 

7. FÁZE 95,7% 4,3% 

245/ 23 
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