PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V OBCI DOLNÍ ÚJEZD v roce 2022:

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
➢ Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do
15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti
➢ Sazba poplatku v roce 2022 činí 650,- Kč/osoba
➢ Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 06. příslušného
kalendářního roku
Poplatek je možné uhradit:
•

•

Hotově na Obecním úřadě v Dolním Újezdě v úřední dny
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

(https://www.dolni-

ujezd.cz/zakladni-informace)

UPOZORNĚNÍ!
Při bankovním převodu vždy uvádějte variabilní symbol, který je složen:
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

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 1/2019, o místním
poplatku 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.
➢ Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik poplatkové povinnosti (např.
úhyn psa, ztrátu, darování, prodej)
➢ Sazba poplatku za kalendářní rok 2022 činí:
1) za jednoho 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:
•

•

Hotově na Obecním úřadě v Dolním Újezdě v úřední dny
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

(https://www.dolni-

ujezd.cz/zakladni-informace)

UPOZORNĚNÍ!
Při bankovním převodu vždy uvádějte variabilní symbol, který je složen:
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

UPOZORNĚNÍ!

Poplatky můžete uhradit dohromady jednou částkou. V tomto případě
vyberte jednu ze dvou možností (1340 nebo 1341) a poté správné
označení obce a čísla popisného.

