
Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2017 

Poplatník:  

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, 

fyzická osoba,  

 která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 

ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 

poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 

nebo rodinného domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 

společně a nerozdílně. 

Poplatník dle bodu 2) až 4) je povinen ohlásit svoji poplatkovou povinnost do 30 dnů ode dne, 

kdy mu vznikla povinnost tento poplatek hradit. 

Sazba poplatku: 

V roce 2017 se dle obecně závazné vyhlášky města č. 2/2015 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů mění výše poplatku, a to na 500,- Kč/ kalendářní rok.  

Splatnost poplatku: 

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního 

roku. 

Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem nebo jeho zákonným zástupcem včas nebo ve 

správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený 

nebo neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek. 

Způsob platby poplatku: 

 hotově na pokladně obecního úřadu ve Zdobnici 

 bezhotovostně 

Číslo účtu obce pro bezhotovostní platbu: 115-356180217/0100, variabilní symbol  č. p. nebo 

č.e. budovy. 

 



Osvobození od poplatku: 

1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je: 

a) umístěna v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v dětských domovech po 

celou dobu jejich pobytu v zařízení 

b) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na 

základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 

domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení 

d) po dobu nejméně 3 měsíců mimo území České republiky, a to na dobu pobytu 

mimo území České republiky 

e) mladší 15 let věku včetně (děti) 

f) držitelem průkazu ZTP/P 

g) přihlášena k trvalému pobytu v sídle ohlašovny a na území obce se nezdržuje 

h) umístěna ve vyšetřovací vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody po celou dobu 

umístění 

Kontakty: 

Více informací týkající se poplatků za odpad poskytne asistentka paní Pavlína Hradecká na 

telefonním čísle 731 116 758   nebo starosta Petr Novotný na telefonním čísle 602 467 361. 

Emailové adresy:  petr.novotny@zdobnice.com nebo pavlina.hradecka@zdobnice.com 
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