Informace pro občany
Zahájení placení místních poplatků dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
a obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Komunální odpad
➢ Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
o fyzická osoba přihlášená v obci,
o fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
➢ Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla
➢ Sazba poplatku činí 510,- Kč za osobu
➢ Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 06. příslušného
kalendářního roku
➢ Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud
Možné zaplatit dvěma způsoby:
• Hotově přímo na Obecním úřadě v Dolním Újezdě v úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Středa 08:00 – 12:00

13:00 – 17:00

• Bankovním převodem na účet obce 5022831/0100

UPOZORNĚNÍ!!!!!!
Při bankovním převodu vždy uvádějte variabilní symbol, který je složen
následně
1340*--Vysvětlivky:
1340 – neměnná čísla (uvádějte vždy při placení komunálního odpadu)
Pole označené * - doplnit místo hvězdičky číslo podle místa trvalého pobytu
1 – Dolní Újezd
2 – Skoky
3 – Staměřice
Pole označené --- třímístné pole sloužící k označení čísla popisného Vašeho
trvalého pobytu
Např.: Skoky čp. 45 - variabilní symbol: 13402045
Staměřice čp. 158 - variabilní symbol: 13403158
Dolní Újezd čp. 2 - variabilní symbol: 13401002
Pokud budete platit za komunální odpad a psa dohromady, uveďte jeden ze
dvou možností VS! Nezapomeňte hlavně na správné označení obce a čísla
popisného!

Poplatek ze psů
➢ Poplatek ze psů platí držitel psa
➢ Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců
➢ Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců nebo
ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
➢ Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
1) za prvního psa 100 Kč,

2) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč.
➢ Poplatek je splatný nejpozději do 30. 06. příslušného kalendářního roku
Poplatek je možné uhradit dvěma způsoby:
• Hotově přímo na Obecním úřadě v Dolním Újezdě v úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Středa 08:00 – 12:00

13:00 – 17:00

• Bankovním převodem na účet obce 5022831/0100
UPOZORNĚNÍ!!!!!!
Při bankovním převodu vždy uvádějte variabilní symbol, který je složen
následně
1341*--Vysvětlivky:
1341 – neměnná čísla (uvádějte vždy při placení poplatků za psa)
Pole označené * - doplnit místo hvězdičky číslo podle místa trvalého pobytu
1 – Dolní Újezd
2 – Skoky
3 - Staměřice
Pole označené --- třímístné pole sloužící k označení čísla popisného Vašeho
trvalého pobytu
Např.: Platba za psa ze Staměřic čp. 5 = variabilní symbol 13413005
Pokud budete platit za komunální odpad a psa dohromady, uveďte jeden ze
dvou možností VS! Nezapomeňte hlavně na označení obce a čísla popisného!

