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KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, PEVNÉ ZDRAVÍ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2022 
 

VÁM VŠEM PŘEJÍ ZASTUPITELÉ OBCE VŠEŇ, RADA OBCE VŠEŇ A STAROSTA 
 

 

 
 Vážení spoluobčané, 

  rok 2021 se nezadržitelně blíží ke svému závěru, byl opět plný zvratů, změn a situací, které 
nejsou pro nás úplně komfortní, pevně věřím, že nadcházející rok, rok 2022 bude lepší a 

budeme se postupně vracet k normálu. Dovolte mi Vám všem popřát krásné Vánoce, mnoho 
štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku 2022.  
  

           Radek Vytina 

http://www.vsen.cz/
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Rok 2021 ve zkratce 

 
Roubenka – podařilo se dokončit druhou 

etapu oprav na roubené chalupě. Chaloupka 
dostala nový kabát, byly doplněny výplně, 

vyměněna oken, provedeny vnitřní hliněné 
omítky, kompletní rekonstrukce pece, 

elektroinstalace a byla položena nová podlaha. 

 
 Druhá etapa rekonstrukce byla finančně 
podpořena z dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje a s finanční podporou Ministerstva 
kultury.  

 
Oprava místní 
komunikace Mokrý – 

proběhla oprava místní 
komunikace v Mokrém. 

Byl položen nový 
asfaltový povrch a 
provedeny terénní 

úpravy. Celá akce se 
uskutečnila s finanční 

podporou Ministerstva 
pro místní rozvoj ve výši 80%.  

 
Sběrný dvůr - podařilo se nám dotáhnout 

nabytí pozemku na vybudování zázemí pro 
obec, probíhá příprava na sběrný dvůr 

s možností zřřízení kompostárny.  

 
 

Hasiči JSDHO Všeň získali v letošním roce 
dva dotační tituly na obnovu ochranných 
prostředků. Z jednoho byla financována revize 

dýchací techniky a z druhého pořízení věcných 
prostředků. Spolufinancování proběhlo 

z účelové dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje.  
 

Dětské hřiště Všeň – podařilo se získat 
finanční podporu na vybudování dětského 

hřiště, realizaci jsme v letošním roce nestihli 
dokončit, práce budou probíhat hned zjara, tak 
aby v létě mohlo být hřiště plně využíváno. 

Financování z dotačního titulu máme až do 
konce září roku 2022. 

 
Výsadby v obci - v letošním roce proběhly 
výsadby, proběhla obnova biokoridoru 

v Mokrém, byla vysazena třešňová alej pod 
Všení směrem na Olešnici a rozšířená alej 

v Mokrém. Na všechny výsadby se podařilo 
zajistit finanční prostředky z dotačních titulů 
Ministerstva životního prostředí, které uhradily 

100% nákladů.     
 

Pořízení nových kontejnerů a štěpkovače 
– obec pořídila velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad a zakoupila štěpkovač, i toto se 

podařilo s finanční podporou ve výši 80% 
z Ministerstva životního prostředí. 

 
Pomoc Moravě. 
Naše obec se přidala k mnoha dalším a 
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pomohla zprostředkovat finanční pomoc 
tornádem zasažené Moravě. Velmi si vážím 

všech občanů, kteří se rozhodli jakoukoliv 
finanční částkou přispět na pomoc. Občané 

přispěli částkou 18700,-, z naší obce byla 
odeslaná částka na transparentní účet ve výši 

67700,-Kč.  
   
Stromy u křížku - množí se dotazy na důvod 

pokácení stromů u křížku při silnici do 
Ploukonic. CHKO Český ráj nás upozornilo na 

nebezpečný stav jasanů, které jsou nakaženy 
cizopasnou houbou chalara fraxinea hrozí jim 
pád. Stromy jsou napadeny u kořenů, kde 

dochází k hnilobě a stromy mohou při 
jakémkoliv větším poryvu větru ohrozit život 

nebo majetek. Po dohodě budou pokáceny 
všechny stromy, bude upraven terén pro 
snazší údržbu a proběhne nová výsadba.  

 

 
Co se nám stále nedaří!!!! 

Situace u kontejnerů je opravdu tristní, někteří 
občané si tuto plochu pletou se skládkou. 

Obec toto místo několikrát ročně uklízí a musí 

financovat likvidaci odpadu za někoho jiného. 

 

 
V případě že se bude situace znovu opakovat, 

předáme veškeré videomateriály k prošetření 
Policii ČR a následně ke správnímu řízení. 

 

Rok 2022 v přípravách 
 
Začínáme 6. ledna na Tři krále. Svátkem Tří 

králů vrcholí dvanáctidenní vánoční období. 
Původně se 6. ledna slavil podle evangelia 
svátek Zjevení Páně, svátek Tří králů se k 

němu přičlenil až ve středověku. Býval plný 
tradic, zvyků a věštění budoucnosti, tak si 

aspoň některé pojďme připomenout. Doma je 
zvykem odstrojit stromeček a uklidit vánoční 
dekorace. Kdo to neudělá, měl by si nechat 

vánoční výzdobu až do 2. února, kdy se slaví 

Hromnice. 

 

Masopust, v přípravách je Masopustní 
průvod, který by měl být 26. února, nejspíše 
ale nebude moci být ukončen na sále u Loudů. 

Covidová opatření nás stále omezují a bude se 
vše odvíjet od aktuálních opatření nařízených 

Ministerstvem zdravotnictví. 
 
V jarních  měsících proběhne velikonoční 

vycházka, tradiční pochod Ještěd Všeň, 
příprava čarodějnic, všeňská pouť, 30. ročník 

Cesty lesem pohádek, 20. ročník Haškovy 
velocipiády, výlet nejen pro seniory a rádi 
bychom uspořádali venkovní divadelní 

představení. 
 

Všechny akce se samozřejmě budou moci 
uskutečnit, jen pokud nám to aktuální situace 

dovolí. 
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Obecní úřad Všeň bude 

 od 23.12.2021 do 2.1.2022 
uzavřen 

 

 

 
 

 

18.12.2021 oslavili  
 

 
Jiřina a Milan Návratovi  
 

ZLATOU SVADBU 
 
 

  
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky 

přeje celá rodina z Ostravy a Hlučína. 
OÚ Všeň se také připojuje ke gratulaci. 
 

 
 
 

OBECNÍ NOVINY – Periodický tisk územního samosprávného 
celku – vydává Obec Všeň, IČ 00276278, 512 65 Všeň 10, 
zastoupená starostou Radkem Vytinou, náklad 1. vydání 350 
výtisků, zdarma do všech domácností obce a některým 

rodákům a zájemcům mimo obec. Toto vydání je bez jazykové 
korektury. Distribuce novin 20.12.2021. Registrační číslo 
Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete 
informováni. 

http://www.vsen.cz/
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Nová vyhláška o odpadech. 

Na následujících řádcích se snažíme vysvětlit systém odpadového hospodářství, přistoupili jsme 

k systému na kapacitu, protože nám připadá nejspravedlivější. Odpad, který každý vyprodukuje, 

je jeho a on je zodpovědný i za jeho likvidaci. Pokud někdo vyprodukuje větší množství odpadu 

než ostatní, tak musí samozřejmě i více zaplatit za likvidaci. 

Tento systém umožňuje každému si zvolit možnost vývozu, vyhláška nám stanoví pouze 

minimální množství, což je 60l na osobu za měsíc. Pokud však někdo chce větší objem, tak si ho 

může objednat, ale samozřejmě si bude muset připlatit. 

Nejčastější otázky k místnímu poplatku za odpad. 

Nová obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za komunální odpad nabyde účinnosti 

od 1. ledna příštího roku. Mezi občany vyvolala mnoho otázek. Některé z nich, ty nejčastější, 

bychom rádi zodpověděli na tomto místě. 

 

Proč se mění způsob platby za komunální odpad? 

ČR vydala nový zákon o odpadech a změnila zákon o místních poplatcích. Pro obec to znamená 

povinnost zrušit dosavadní způsob placení za odpady. Obec Všeň vydá OZV účinnou od 1. 1. 2022. 

Platnost dosavadních smluv končí 31. 12. 2021, od 1. 1. 2022 je třeba se zaregistrovat k poplatku 

za komunální odpad z nemovitosti. Cílem je, aby příjmy od občanů a společnosti Eko-kom pokryly 

v budoucnu výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím a obec je nemusela dotovat z rozpočtu 

v takové míře, jako je tomu nyní. Pro část občanů by nový způsob měl být také motivací začít s 

tříděním, které dosud zanedbávali. Zákon stanovuje, že do roku 2025 by měly recyklovatelné 

složky tvořit minimálně 60 % celkového objemu odpadu, v roce 2030 už by měly dosáhnout 65 % 

a za dalších pět let by měly tvořit alespoň 70 % celkového množství komunálního odpadu za rok. 

 

Kdo se musí registrovat? 

K poplatku se musí registrovat plátci nejpozději do 15. ledna 2022. Protože však jde zhruba o 350 

subjektů, doporučuje obec, aby lidé nenechávali registraci na poslední chvíli. Plátcem místního 

poplatku jsou společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník nemovitosti – rodinného či 

bytového domu. Registraci můžete provést vyplněním a podepsáním „Ohlášení plátce poplatku“, 

který je součástí občasníku a jeho odevzdáním na OÚ buď osobně, vhozením do schránky na 

dveřích nebo elektronicky na email vsen@vsen.cz. Prázdný formulář najdete i na stránkách obce. 

Co když se nezaregistruju? 

http://www.vsen.cz/


 

 Obecní noviny            číslo 5/2021  
 

www.vsen.cz                                                                                                            ______________________________________      __20. prosince  2021 

Bez registrace vám nebude odpad po 1. únoru 2022 vyvezen. Za porušení ohlašovací povinnosti 

může správce poplatku uložit plátci/poplatníkovi pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité 

povahy až do 500 000 Kč podle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu. Dodatečné splnění 

ohlašovací povinnosti na výzvu správce poplatku lze vynutit uložením pořádkové pokuty podle § 

247 odst. 2 daňového řádu. 

 

Měla obec více variant poplatku? Proč zvolilo právě tuto? 

Možnosti byly dvě, obec mohla zvolit buď poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, 

to znamená jednotný paušál na osobu, např. 1 000 korun za rok, nebo poplatek za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci. Rozhodnutí padlo na druhou možnost a měřítkem je 

kapacita objednané nádoby v litrech, přičemž stanovené minimum je 60 litrů na osobu za měsíc. 

Zákon o místních poplatcích určuje maximální výši poplatku 1 korunu za litr, obec Všeň zvolila 0,75 

Kč za litr. Zvolený způsob se nejvíce podobá tomu dosavadnímu, kdy si občan může zvolit velikost 

nádoby i četnost svozu, ale musí zachovat základní parametr 60 l na osobu za měsíc. 

Proč právě 60 l za osobu a měsíc? 

Zvolený objem vychází z nejmenší možné popelnice. Každý z nás totiž průměrně vytvoří denně 3,5 

litru odpadu. Minimum se rovná objemu sníženému na dva litry denně, vynásobeno 30 dny v 

měsíci dostaneme 60 l odpadu za měsíc a osobu. 

Kolik budu platit? 

Nová OZV platbu za odpady sjednotila – všichni budou platit 0,75 Kč za 1 litr kapacity nádoby, 

minimální výše je stanovená nejmenší velikostí popelnice, tedy 60 l/osoba/měsíc. Poplatek se pak 

vypočítává podle objednané velikosti popelnice rozpočítané na počet členů v domácnosti – domě 

při splnění minima na osobu. To znamená, že čtyřčlenná rodina v rodinném domě zaplatí 2340 

korun za rok (počítáno 26 svozů), když si vybere nádobu 120litrovu se dvěma svozy do měsíce a 

výše platby bude stejná. Vícečlenná domácnost může podle ceníku velikost nádoby a četnost 

svozů kombinovat – při počtu 6 lidí je možné volit jednu 120litrovou nádobu se dvěma svozy za 

měsíc, a stejně velkou s vývozem jednou do měsíce. Taková rodina zaplatí za rok 3510 korun 

(počítáno 26 svozů). Minimálně. Pokud má někdo produkci odpadu vyšší, zaplatí samozřejmě víc. 

Důležité je zvolit takový objem nádoby, aby se do něj po vytřídění recyklovatelných složek vešel 

veškerý zbytkový odpad. Přeplňování nádob, zhutňování odpadu či odkládání odpadu vedle nádob 

je zakázané a hrozí za něj pokuta.  

Jsme čtyřčlenná rodina, odpad třídíme, stačí nám jedna 60 l popelnice na měsíc – proč máme 

platit větší nádobu nebo zvyšovat četnost svozu? 

To, že třídíte, neznamená, že neprodukujete více odpadu. Vytříděný odpad odložíte na příslušné 

stanoviště, ale i odtud jej někdo musí odvézt a obec musí za svoz zaplatit. V ceně za popelnici jsou 

částečně zahrnuty i další náklady na odpadové hospodářství, nikoli jen svoz směsného odpadu, 

který vyhodíte do popelnice. Očekávané náklady obce na odpadové hospodářství pro letošní rok 

http://www.vsen.cz/
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činí při přepočtu na jednoho občana 1500 Kč, podle nové OZV může jeden občan při platbě 60 l za 

měsíc zaplatit za svůj odpad 576 Kč za rok, což je 45 Kč měsíčně. Samozřejmě pokud se bude 

chovat zodpovědně a bude redukovat množství vyprodukovaného odpadu a důsledně třídit. 

Když si musím objednat více svozů nádob, které nenaplním, přestanu třídit. 

Pokud odpad produkujete, máte povinnost jej také třídit a ukládat na určená místa v souladu s 

OZV a zákonem o odpadech. Pro každého existuje povinnost třídit papír, plast, sklo, kov, odpad 

nebezpečný i biologický rostlinného původu atd. Obec je pak povinna zajistit místa pro jeho 

odkládání. Obecné pravidlo řečí právníků zní: „Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se 

jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními prováděcími předpisy 

vydanými na ochranu životního prostředí, tedy i třídit je v souladu s tímto zákonem a předpisy 

přijatými k jeho provedení. Nedodržení povinnosti třídit lze postihnout jako přestupek. Pokuty za 

netřídění se pohybují až do výše 100 000 Kč. 

Co se promítá do ceny za likvidaci odpadu? 

Primárně to je svoz směsného a tříděného odpadu – tedy vývoz nádob všech barev. Obec z peněz 

vybraných od občanů hradí také kontejnery na objemný odpad a bioodpad, které přistavuje na 

různých stanovištích několikrát do roka, i ty na odpad nebezpečný. Finance slouží také k úhradě 

nákladů z černých skládek, vývozu odpadkových košů a úklidu obce. 

VE ZKRATCE: 

-stát rapidně zdražil poplatky za likvidaci odpadu a zdražují i svozové společnosti, obec to 

nemůže nijak ovlivnit 

-v krátké budoucnosti chce stát rapidně omezit a zdražit svoz netříděného odpadu 

-je třeba se na obci přihlásit k poplatku za odkládání komunálního odpadu nejpozději do 15. 

ledna 2022, jinak hrozí vysoké pokuty 

-na obec přijďte s vyplněným tiskopisem, který najdete v občasníku, na stránkách obce anebo 

na obecním úřadu 

-poplatek se odvíjí od kapacity objednané nádoby a nejnižší poplatek je 45,- Kč na osobu a měsíc 

-každý si může zaplatit nádobu, jakou potřebuje, minimálně ale 60 litrů na osobu a měsíc, do 

výpočtu vstupuje i počet svozů za měsíc 

-cílem nás všech musí být produkovat co nejméně odpadu a svoz nastavit tak, aby nádoby byly 

plně využité a neplatili jsme za odvoz vzduchu 
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Ceny pro fyzické osoby – občany  

orientační 
    

Velikost popelnice   Četnost svozů Cena 
 

60 l popelnice (vlastní nádoba) 
1x měsíc           
13 svozů 585 Kč 

 

    
1x 14dní            
26 svozů  1170 Kč 

 

   (nádoba od OÚ) 
1x měsíc           
13 svozů          685 Kč 

 

  
1x 14dní            
26 svozů           1270 Kč                                                                                         

     

120 l popelnice (vlastní nádoba) 
1x měsíc           
13 svozů  Kč 

 

    
1x 14dní            
26 svozů 
 

        2340 Kč 
 

        
 

120l pytel     100 Kč 
 

     

     
     

     

     

Mezi občany byly o uplynulém víkendu distribuovány nádoby na tříděný odpad 
(papír a plast). Na tyto nádoby má nárok každá nemovitost, která je plátcem 

poplatku za likvidaci odpadů. Pokud někdo nádoby neobdržel a má na ně nárok, 
prosím kontaktujte obecní úřad, domluvíme se na zjednání nápravy. Přílohou 

těchto obecních novin je i harmonogram svozu jednotlivých popelnic. 
 
 

POZOR na změnu svozového dne komunálního odpadu – 

nově v PÁTEK (poprvé 31.12.2021 a poté 1x za 14 dní). 

1170
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