OBEC VYŠEHNĚVICE
533 41 Lázně Bohdaneč
Pardubický kraj
Obec sdružená v mikroregionu Bohdanečsko
__________________________________________________________________________________

POPLATKY ZA ODPADY A ZA PSY NA ROK 2017

I. POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
- platí osoba s trvalým pobytem v obci
- v případě, že se jedná o objekt sloužící k rekreačním účelům, platí majitel
nemovitosti poplatek ve výši 450,- Kč
Výše poplatku: 450,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci
450,- Kč za objekt k rekreačnímu účelu
Způsob úhrady: - platba přes běžný účet (bezhotovostně)
- hotově na obecním úřadě
- složenkou na poště (složenku vydá pošta)
Číslo účtu obce (příjemce poplatků): 194 393 585/ 0300
VS: (variabilní symbol = číslo popisné domu osoby provádějící platbu poplatku)
U bankovního převodu uveďte Vaše jméno plátce kvůli identifikaci platby.
KS: 0308 pro platby poštovní složenkou
SS: 1 (tento symbol platí pro rozlišení platby občana za svoz KO)
Splatnost poplatku: do konce června roku 2017
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II. POPLATEK ZA PSA
- platí držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má TP nebo sídlo na
území obce
- platí se ze psů starších 3 měsíců
Výše poplatku:

50,- Kč za psa

Způsob úhrady: stejný jako u platby za odpady
Číslo účtu obce (příjemce poplatků): 194 393 585/ 0300
VS: (variabilní symbol = číslo popisné domu osoby provádějící platbu poplatku)
U bankovního převodu uveďte Vaše jméno plátce kvůli identifikaci platby.
KS: 0308 pro platby poštovní složenkou
SS: 2 (tento specifický symbol platí pro rozlišení platby občana za psa)
Splatnost poplatku: do konce června roku 2017.

III. POPLATEK PRO FO A PO OPRÁVNĚNÉ K PODNIKÁNÍ
a) Za odvoz a likvidaci tříděného odpadu (plast, papír, sklo)
b) Za podnikatelskou známku na popelnici za svoz odpadů

200,- Kč
2.322,- Kč

Způsob úhrady, číslo účtu obce, splatnost, VS a KS stejné jako výše uvedené.
Splatnost poplatku: do konce června roku 2017.
Vyšehněvice 13.3.2017
Ing. Jana Exnerová
starostka obce Vyšehněvice
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