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Rada města Hradec Králové schválila stávající cenu poplatků za popelnice na příští rok  

Hradec Králové – Zvyšování poplatků za popelnice? Nikoliv. Královéhradečtí radní souhlasili se 

zachováním stávající ceny. Definitivní potvrzení vzejde na konci listopadu z jednaní zastupitelů.  

Základní platba za dospělou osobu činí 500 korun. Přesto, že se několikrát projednávalo zdražení 

poplatků, výše uvedená cena se drží již od roku 2008.  

 

Vybrané poplatky zdaleka nedostačují  

Sazba 500 korun se několik let udržuje, ačkoli vybrané poplatky zdaleka nepokrývají náklady na svoz 

a likvidaci odpadků ve městě. Radnice odpadový systém každoročně dotuje zhruba 36 miliony korun. 

Letos by se celkové náklady na odpady měly pohybovat kolem 84,6 milionu korun. Z toho 48,2 milionu 

korun město získá z poplatků za popelnice od lidí a za třídění od společnosti EKOKOM.  

 

Nejsou to jen popelnice  

Mezi náklady na odpady se neřadí pouze vyvážení popelnic, ale i provoz čtyř sběrných dvorů, kam 

mohou občané s trvalým bydlištěm na území města odkládat odpady zdarma, kompostování, vyvážení 

odpadkových košů nebo likvidace černých skládek a autovraků.  

Hradečtí mohou zároveň dvakrát ročně zcela zdarma odvézt pestrou škálu neobvyklých odpadů na 

předem vymezená místa a určený čas. Vždy na jaře a na podzim se tak občané zbavují odpadu 

vzniklého z provozu domácnosti nebo zahrad. Veškeré náklady na odborné zneškodnění hradí 

město.  

Na základě doporučení městské rady projde odpadová vyhláška města jistou obměnou, čímž bude 

odpovídat novele zákona o místních poplatcích. Změna se týká především osvobození od poplatků, 

například u dětí v dětských domovech, a projeví se i v možnosti úřadu poplatek v odůvodněných 

případech úplně nebo částečně prominout.  

Úlevy pro děti do 14 let a seniory nad 70 let zůstanou shodné, i nadále budou platit polovinu z plné 

částky, 250 korun ročně.  

Nejvyšší poplatek z okresních měst královéhradeckého kraje má Náchod. Základní sazba činí 650 

korun, možné jsou však jisté slevy.  
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