Poplatky za směsný komunální odpad pro rok 2017
Na obecním úřadě probíhá prodej známek na sběrné nádoby na TKO pro rok 2017.
Prodej v úředních hodinách.
Sazba poplatku za komunální odpad činí dle vyhlášky č.1/2012 pro rok 2017 pro:
A.
B.

C.

D.

fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů
fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3
měsíců
fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců

500,-Kč
500,-Kč

500,-Kč

500,-Kč

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. a) zákona o
místních poplatcích ve výši 0,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. b) zákona o
místních poplatcích ve výši 500,-Kč.
Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
A.

B.

fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, nacházející se na
území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba
fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo
rodinný dům, nacházející se na území obce, ve
kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

500,-Kč

500,-Kč

Sazba poplatku ze psů činí pro rok 2017 :
A. za prvního psa
B. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

100,-Kč
100,-Kč

Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření ve dvou stejných splátkách
splatných vždy nejpozději do 28. 2. a 30. 6. každého roku v hotovosti do pokladny obce
na obecním úřadě nebo na účet obce (variabilní symbol –číslo popisné). Poplatek za
komunální odpad na celý rok je možno uhradit rovněž jednorázově do 28.2. kalendářního
roku.

