INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ pro rok 2021
•

Výše poplatku je pro rok 2021 stanovena ve výši 800,- Kč na osobu či nemovitost/rok.
Splatnost poplatku je do 31. 5. 2021 (poplatek za období 1-12/2021, lze jej uhradit
jednorázově kdykoli v období 1. 1. – 31. 5. 2021).

•

Pro poplatníky, který vznikne poplatková povinnost v průběhu roku 2021, je ohlašovací
povinnost k poplatku do 30-ti dní ode dne vzniku poplatkové povinnosti, splatnost poměrné
části poplatku je do 31. 5. 2021 nebo do 30-ti dní ode dne vzniku poplatkové povinnosti
(předpis s variabilním symbolem a vypočtenou částkou obdržíte u správce poplatku).

•

Poplatek je možné hradit:
•
HOTOVĚ či PLATEBNÍ KARTOU v pokladně úřadu v době:
Po, St 8:00 – 11.00 hodin, od 13.00 - 17:00 hodin.
V době nouzového stavu pak v úřední hodiny stanovené podle pravidel nouzového
stavu.
•
Poštovní poukázkou nebo převodem na účet č.4425671/0100
PŘI PLATBĚ JE NUTNÉ UVÉST SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL
UDĚLENÝ SPRÁVCEM POPLATKU. Variabilní symbol je číslo domu.

POPLATNÍK:
• Fyzická osoba přihlášená v obci, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
• Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba - společný zástupce
(plátce).
• Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit obecnímu úřadu
Šardice vlastník nebo správce. V tomto případě je nutné hradit poplatky jednotlivě na daná
jména data narození.
Ohlašovací povinnost:
• Vznik a zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen dle § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky Obce Šardice č. 2/2020, ohlásit tuto
skutečnost správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
• Ohlašovací povinnost lze splnit osobně na OU Šardice, Šardice č.p. 601 nebo pomoci
formuláře, který je dostupný ke stažení na internetových stránkách Obce Šardice, v sekci/
Formuláře/ Místní poplatek za komunální odpad. Pokud jste zvolili podání prostřednictvím
formuláře, prosíme o uvedení kontaktu.
• Vyplněný formulář doručte na podatelnu OÚ Šardice, nebo jej vyplněný zašlete e-mailem na
podatelna@sardice.cz
•

Sankce
Pokud nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Neuhrazené
poplatky mohou být zvýšené až na trojnásobek. Toto navýšení je příslušenstvím k poplatku.

Pokud si nejste jisti, zda máte vše uhrazeno, informaci je možné získat zde:
Obecní úřad Šardice tel. 518 624 525, ou.sardice@sardice.cz
Právní úprava:
Místní poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, s tím, že každá obec si upravuje některé náležitosti dle místních zvyklostí
vlastní obecně závaznou vyhláškou.
Obec Šardice má od 1. 1. 2020 platnou obecně závaznou vyhlášku obce Šardice č. 2/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška je zveřejněna na webu obce, v odkaze „úřední
deska“ v sekci „OZV a právní předpisy-platné“.

