
Poplatníci povinní k placení poplatku za odvoz komunálního odpadu: 

- občané přihlášeni v obci k trvalému pobytu,  
- cizinci se všemi druhy pobytu v obci,  
- fyzické osoby, které mají v obci ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba 
- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu na území obce, určenou k individuální rekreaci. 

Poplatníci jsou povinni ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dní ode dne, kdy tato 
povinnost nastala.  

Sazby poplatku a případné osvobození jsou dány příslušnou platnou obecně závaznou vyhláškou obce. 

Úhradu je možné provést osobně v hotovosti na pokladně obecního úřadu, poslat složenkou nebo 
převodním příkazem na účet obce u ČS a.s., číslo účtu: 1343297349/0800. Jako variabilní symbol se 
použije číslo popisné nemovitosti, za kterou je poplatek odváděn. V případě nemovitosti kde je více 
bytových jednotek, doplní se za číslo popisné i číslo bytu (bez mezer, pomlček apod.). Obecní úřad 
nepřijímá platby kartou. 

 
Pokyny k vyplnění přihlášky k poplatku za komunální odpad 
 

Stávající poplatníci přihlášku vyplní podle skutečnosti k 1.1.2020, přihláška je platná i pro další období. 
Pokud dojde ke změně skutečností uvedených na přihlášce, je nutné vyplnit přihlášku novou 
s vyznačením období, od kdy ke změně došlo (měsíc a rok). 

Do přihlášky uveďte ulici a číslo popisné nemovitosti (rodinného či bytového domu), za kterou je 
poplatek odváděn. V případě domu s více bytovými jednotkami, uveďte za lomítko číslo bytu. 
V případě posuzování, zda se jedná o jednu či více bytových jednotek je rozhodující kolaudační 
rozhodnutí.  

Je možné uvést jednoho společného plátce za rodinu, rodinný dům, byt, bytový dům apod., v tomto 
případě tuto osobu uveďte jako společného plátce za poplatníky do přihlášky. Všechny poplatníky, za 
které je poplatek odváděn, uveďte samostatně do příslušné části přihlášky, včetně společného 
poplatníka. U poplatníka uvádějte rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, tak datum narození. 

Jestliže se plátce nezdržuje na adrese trvalého pobytu, uveďte kontaktní adresu, kam je možné případně 
doručit zásilku nebo pokud je majitelem nemovitosti jiná osoba, uveďte kdo. 

Poplatníci z jedné bytové jednotky mohou být plátci i jednotlivě, v tomto případě je nutné vyplnit 
samostatnou přihlášku. 

Do přihlášky uvádějte i osoby osvobozené od placení poplatku, tuto skutečnost je třeba doložit. 

Poplatník/společný zástupce svým podpisem potvrzuje, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. 
Při zjištění nedostatku nese plnou právní zodpovědnost za uvedení nesprávných údajů.  

 

 


