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Možnosti placení místních poplatků 
 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

(1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité 

věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na 

území obce.  

(2) Poplatníkem poplatku je 

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo  

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.  

(3) Plátcem poplatku je 

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo  

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.  

(4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. 

(5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

Základ poplatku 

(1) Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc 

na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.  

(2) Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní 

měsíc připadající na poplatníka je  

a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na 

kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na 

konci kalendářního měsíce, nebo 

b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc  

v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.  

(3) Minimální základ dílčího poplatku činí 60 litrů.  

Sazba poplatku 

 Sazba poplatku činí 0,50,- Kč za litr. 

Výpočet poplatku 

(1) Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na 

jejichž konci  

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo  

b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je 

vlastník této nemovité věci.  

(2) Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku 

zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.  

 

 

 

 



 - 2 - 

Poplatek ze psů platí každý občan s trvalým pobytem v obci a je držitel psa. 

 

Sazba poplatku ze psů činí za prvního psa 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele 150 Kč ročně. 

Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 70 Kč, za 

druhého a každého dalšího psa téhož držitele 105,- Kč ročně 

 

 

Splatnosti poplatků 
 

 Poplatek za psa je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného 

kalendářního roku 

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se bude vybírat za dva 

časové úseky a to první úsek od 1.1. až 30.6. příslušného roku, splatnost poplatku bude 

do 30.9. a za druhý časový úsek od 1.7. až 31.12. příslušného roku bude splatnost do 

31.3. následujícího roku.  

Za každý časový úsek vám bude zaslán „Platební předpis“ s výší poplatku za příslušné 

pololetí. 

 

 

Platbu je možné uhradit hotovostně v úřední dny pokladny tj. pondělí 13 – 16 hodin a 

středa od 13 – 17 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinošice. 

 

Platbu je také možné provést bezhotovostně převodem na účet Obce Svinošice, kde jako 

variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné a do zprávy pro příjemce uveďte zda se 

jedná o platbu za odpady za občana nebo nemovitost a nebo platbu za psa. 

 

Číslo účtu 1361460349/0800 
 


