Informace k platbě místních poplatků
Poplatek za „komunální odpad“
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen za „komunální
odpad“ ) je stanovena sazba místního poplatku za komunální odpad za rok 2021 na částku

450,- Kč/poplatník /kalendářní rok a poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2021
Způsob úhrady místního poplatku za komunální odpad:
- v pokladně Obecního úřadu ( Po, St 7:00 -12:00, 13:00-17:00; Út 7:00-12:00, 13:00-15:00;
Čt 7:00-12:00 )
nebo
bankovním převodem na účet číslo 1760172379/0800 a to s uvedením variabilního symbolu,
kterým je číslo popisné vašeho domu. Také můžete uvést ve vzkazu pro příjemce počet osob a
popř. psů.
Kdo je poplatník?
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí:
a)

fyzická osoba přihlášená v obci,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, 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.
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 správci poplatku oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 1

Poplatek ze psů
Tento poplatek stanovený dle vyhlášky č. 5/2019 o místních poplatcích je také splatný nejpozději
do 30. 6. 2021. Sazba místního poplatku ze psů za rok 2021 je stanovena na částku 100,- Kč/ za
prvního psa a 150,-Kč/ za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele.
Způsob úhrady místního poplatku je stejný jako u úhrady poplatku za komunální odpad.
V případě dotazů se můžete obrátit na Moniku Kutáčovou, kancelář v přízemí OÚ Lichnov,
tel. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Doporučujeme občanům nenechat placení místního poplatku za komunální odpad a poplatek ze psů
na poslední chvíli.
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