
     
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 

Poplatky za odpad, vodu a teplo 
 

Poplatek za komunální odpad v roce 2017 

Zastupitelstvo města bude na svém jednání 14. prosince 2016 projednávat návrh vyhlášky o poplatku 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2017. Pro nadcházející rok se předpokládá se 
zachováním stávající výše tohoto poplatku, který činí 600 Kč na osobu za kalendářní rok.  

Rozdíl mezi skutečnými náklady za nakládání s odpady, 
které město Svitavy hradí společnosti LIKO SVITAVY, a 
poplatkem za komunální odpad, činí celkem 425,1 tis. Kč. 
Tato částka bude kryta z příjmů města, které získává od 
společnosti EKO-KOM za vytříděné složky komunálního 
odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton), které občané 
v průběhu roku odložili do kontejnerů na separovaný sběr.  

Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově na celý rok 
v období od 2. ledna do 30. června 2017.  

 

Cena vodného a stočného v roce 2017 

Cena vodného a stočného v roce 2017 vzroste o částku 1,46 Kč vč. DPH.  

O navýšení ceny vodného rozhodla členská schůze Skupinového vodovodu Svitavy na svém jednání 
dne 25.11.2016. Důvodem pro zvýšení ceny je zájem o navýšení objemu finančních prostředků 
z nájemného od provozovatele vodovodu, které slouží pro financování rekonstrukce stávajících 
vodovodních řadů. Současné zvýšení není způsobeno zvýšením provozních výdajů.   

Cena stočného zůstává pro rok 2017 zachována ve stejné výši, jako je cena v roce letošním. 

V následující tabulce je uveden návrh výše ceny vodného a stočného na rok 2017 a jeho srovnání 
s cenou roku 2016: 

cena  rok 2016 

(cena vč. 15% DPH) 

rok 2017 

cena vč. 15% DPH) 

navýšení 

vodné 34,04 35,50 1,46 

stočné  41,58 41,58 0 

vodné + stočné  75,62 77,08 1,46 

 

Pro úplnost uvádíme, že průměrná roční spotřeba na jednoho obyvatele je přibližně 32 m3. Při zvýšení 
o 1,46 Kč/m3 tak každý občan zaplatí za vodné a stočné v roce 2017 průměrně částku ve výši cca 2 
467 Kč (77,08 Kč/m3 x 32 m3), proti výdajům cca 2 420 Kč v roce 2016 (75,62 Kč/m3 x 32 m3). 
Meziroční navýšení ceny vody tak bude v průměru činit 47 Kč/rok na jednoho obyvatele Svitav. 

Marek Antoš 

 

 



 

Cena za teplo  

 

Vývoj od roku 2011 

Rok Cena tepla včetně DPH / GJ 

2011 556,72 Kč 

2012 599,64 Kč 

2013 650,90 Kč 

2014 655,50 Kč 

2015 624,50 Kč 

2016 550,85 Kč 

 

Alena Tomášková 
 


