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Možnosti placení místních poplatků 
 

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů platí: 

a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý   

    pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území  

    České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná  

    ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

    nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, 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. 

(2)  Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické   

     osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. 

     Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu 

     oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

 

Sazba poplatku za odvoz odpadu činí 500,- Kč za rok a osobu nebo nemovitost dle 

odstavce b) 
 

 

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 

 

Splatnost poplatku 
 

 Poplatky jsou splatné jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného 

kalendářního roku 
 

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 
 


