Místní poplatky rok 2019
Povinnost uhradit místní poplatky
ze psů je do 31. 3. 2019

a poplatek za
odpady do 30. 6. 2019.

V roce 2019 výše poplatků za provoz systému shromažďování, sběr, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad) a poplatku ze
psů zůstává nezměněna.
Poplatky lze hradit v hotovosti, platební kartou na pokladně OÚ Všechovice v úřední dny
nebo převodem na účet obce.

POPLATEK ZE PSŮ do 31. 3. 2019
Při platbě bankovním převodem prosím zadávejte:
variabilní symbol = číslo popisné poplatníka
specifický symbol = 1341
Číslo účtu:

1883130339/0800

Pes se přihlašuje ve stáří 3 měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)

za prvního psa 90 Kč,

b)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 140 Kč,

c)

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu 60 Kč,

d)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatele sirotčího důchodu 90 Kč.

POPLATEK ZA ODPADY do 30. 6. 2019
Při platbě bankovním převodem prosím zadávejte:
variabilní symbol = číslo popisné poplatníka
specifický symbol = 1340
Číslo účtu:

1883130339/0800

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD VE VÝŠI 440 KČ HRADÍ:
1. Fyzická osoba,
a. která má v obci trvalý pobyt,
b. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
c. které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
d. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu (440 Kč); má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

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.
OD POPLATKU SE OSVOBOZUJÍ OSOBY

a) s úředním pobytem na ohlašovně OÚ Všechovice, u nichž není znám jejich skutečný
pobyt,
b) které se v obci nezdržují a jejich skutečný pobyt není znám,
c) které jsou hospitalizované, popř. pobývají v domově důchodců, v penzionu pro seniory,
v ústavu sociální péče či jiném obdobném zařízení po dobu nejméně 1 roku nepřetržitě,
d) po dobu pobytu mimo území ČR, trvá-li takový pobyt nejméně 1 rok nepřetržitě,
e) po dobu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, trvá-li tato doba nejméně 1 rok
nepřetržitě,
f) děti do 6 let včetně celého kalendářního roku, v němž 6 let dovrší,
g) čtvrté a každé další nezaopatřené dítě v rodině

