INFORMACE K POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A K POLATKU ZE PSŮ V ROCE 2021
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a)

fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci Stachy,

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.

Sazba poplatku činí 650,- Kč.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. 2021.
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
● umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se osvobozují:
● poplatníci přihlášení na adrese Stachy čp. 200, kteří se na území obce Stachy prokazatelně
nezdržují nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,
● poplatníci v kalendářním roce, kdy se narodili,
● osoby přihlášené v obci starší 80-ti let
POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
●za jednoho psa

..............................................................................

●za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .............................
●za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200,- Kč,
300,- Kč,

................................ 100,- Kč,

●za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150,- Kč.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. 2021

Místní poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně OÚ Stachy v úředních
hodinách (po dobu nouzového stavu po: 12:00 -17:00, st: 8:00 – 13:00)
nebo převodem na bankovní účet obce Stachy číslo: 1725281/0100.
Do zprávy pro příjemce uveďte:
jméno, příjmení, název části (ulice) obce + číslo popisné.
Zdroj: Obecně závazná vyhláška Obce Stachy o místních o poplatcích č. 1/2021.

