Jak a kdy zaplatit místní poplatky za odpad a psa v roce 2018
1) Poplatek za svoz a sběr komunálního odpadu dle OZV Obce Zbraslavice č. 2/2015 je
splatný každoročně od 1. 2. do 31. 8.
Výše poplatku:
• osoba s trvalým pobytem v obci ve věku 16 – 69 let
• osoba ve věku od 70 let
• dítě do 15 let věku
• osoba vlastnící stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům,
kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu

600,-- Kč/rok
500,-- Kč/rok
300,-- Kč/rok
700,-- Kč/rok

Způsob zaplacení:
• hotově - v kanceláři OÚ v přízemí u paní Hanouskové nebo v 1. patře u paní Lančové,
pondělí až pátek 7:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30, středa do 16.30 hod.
•

bezhotovostně - na účet číslo 0443517359/0800, VS pro každého poplatníka generuje
počítač, proto je možno si zavolat na tel. 327591008 nebo napsat
e-mail na podatelna@obeczbraslavice.cz nebo použít univerzální
VS dle rozpisu a do zprávy pro příjemce napsat jméno, příjmení,
obec a čp. poplatníka

•

poštovní poukázkou – rozesíláme v květnu
Rozpis VS: 10 míst – 1.-2. místo číslo obce (viz níže), 3.-6. místo čp. (např. čp. 2 = 0002),
7.-10. místo rodinné a bytové domy 0001, chaty 0002
Příklady VS:Radvančice čp.55 – 0900550001, chata ve Zbraslavicích če.0355 – 1203550002
02 Borová
03 Hodkov
04 Kateřinky
05 Krasoňovice
06 Lipina
07 Malá Skalice
08 Ostrov

09 Radvančice
10 Rápošov
11 Velká Skalice
12 Zbraslavice
13 Útěšenovice
14 Chotěměřice

2) Poplatek ze psa dle OZV Obce Zbraslavice č. 1/2017 je splatný každoročně od 1. 2. do 31. 8.
1

Výše poplatku:
• poplatník s TP v některé z osad Obce Zbraslavice
• poplatník s TP v rodinném domě ve Zbraslavicích
• poplatník s TP v bytovém domě ve Zbraslavicích

30,-- Kč/rok
60,-- Kč/rok
80,-- Kč/rok

Způsob zaplacení:
• hotově - v kanceláři OÚ v přízemí u paní Hanouskové nebo v 1. patře u paní Lančové,
pondělí až pátek 7:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30, středa do 16.30 hod.
•

bezhotovostně - na účet číslo 0443517359/0800, VS pro každého poplatníka generuje
počítač, proto je možno si zavolat na tel. 327591008 nebo napsat
e-mail na podatelna@obeczbraslavice.cz nebo použít univerzální
VS dle rozpisu a do zprávy pro příjemce napsat jméno, příjmení,
obec a čp. poplatníka

•

poštovní poukázkou – rozesíláme v květnu

Rozpis VS: 10 míst – 1.-4. místo 1341, 5.-6. místo číslo obce (viz níže), 7.-10. místo čp.
(např. čp. 2 = 0002),
Příklady VS: Radvančice čp. 55 – 1341090055, Zbraslavice čp. 428 - 1341120428

02 Borová
03 Hodkov
04 Kateřinky
05 Krasoňovice
06 Lipina
07 Malá Skalice
08 Ostrov

09 Radvančice
10 Rápošov
11 Velká Skalice
12 Zbraslavice
13 Útěšenovice
14 Chotěměřice
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