
PLATBA ZA ODPADY A PSY  

rok 2021 

V souvislosti s opatřeními ohledně COVID 19 doporučujeme 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU PŘEVODEM 

NA ÚČET č. 16021471/0100 !!!! 
Variabilní symbol: číslo popisné domu, do popisku: platba odpady nebo psi, 

příjmení. Lístky si vyzvedněte po zaplacení na OÚ. 

 

V případě, že nemůžete poslat platbu předem na účet, můžete i nadále platit hotově 

na OÚ. LEDEN: každé pondělí od 15.00. do 18.30 h. OSTATNÍ měsíce 

PONDĚLÍ v době úředních hodin. 

 

POPLATKY ZA SVOZ ODPADU: 
Platí osoby od 3 do 70 let: 

Kč 550,- / rok (platnost od 1.1.2020) 

Chalupáři a majitelé domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu: Kč 550,- / 

rok za objekt bez ohledu na počet osob 

 
Od poplatku se dále OZV č. 3/2019 osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci dle § 10b odst. 1 

písm. a) zákona o místních poplatcích: 

 1. držitelé karet ZTP a ZTP/P,  

 2. od narození do konce roku, ve kterém dovršili věk 3 let  

 3. od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém mají dovršit věk 70 let nebo starší,  

 4. déle než 1 rok se v Obci nezdržující.  

 

Splatnost poplatku 

 Platnost nálepky z předchozího kalendářního roku platí do 31.1.!!!!!  
 Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.  

 Poplatek lze zaplatit též ve 2 stejných splátkách, a to nejpozději do 28. 2. a 31. 8. příslušného 

kalendářního roku.  

 Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 2. příslušného kalendářního roku, 

je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).  

Ohlašovací povinnost 
 Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku 

poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové 

povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě.  
 

POPLATKY ZA PSA: 
Za každého psa 90,- Kč / rok 

Platí se za psa staršího 3 měsíců. 


