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Výzva k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybírá
Město Zbiroh výše uvedený místní poplatek.
Poplatek je stanoven ve výši 650

Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatníkem je



fyzická osoba přihlášená v obci,
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.

V čl. 6 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 je uvedeno, kteří poplatníci jsou osvobozeni od
tohoto místního poplatku. Údaj rozhodný pro osvobození od poplatku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 31.03.2020. Obecně závazná vyhláška je zveřejněna na webových stránkách
města–www.zbiroh.cz/Město/Odpadové hospodářství/Vyhlášky, popř. je připravena k nahlédnutí
v kanceláři č. 3 budovy Městského úřadu Zbiroh.
Uhradit uvedený poplatek je možné:
1. v hotovosti nebo platební kartou na Městském úřadu Zbiroh - 1.dveře v přízemí, popř.
podatelna/sekretariát v 1. patře budovy
2. převodem na účet, kde uvedete:
- částku
- číslo účtu 843 565 309/0800 u České spořitelny nebo 843 565 309/2010 u Fio
banky
- variabilní symbol – dle evidence Městského úřadu Zbiroh (je neměnný od r.
2014, lze ho získat dotazem u referentky Městského úřadu Zbiroh Ivany
Novákové na tel.č. 373 749 517 nebo e-mailem: ivana.novakova@zbiroh.cz)
V případě, že se občan – poplatník – rozhodne uhradit tento místní poplatek v hotovosti na
přepážce bankovního ústavu nebo bezhotovostním převodem, je třeba, aby znal variabilní
symbol. Případné dotazy Vám zodpoví referentka Městského úřadu Zbiroh – Ivana Nováková
(kontakty viz výše).
Poplatek je splatný nejpozději do konce března, tj. do

31.3.2020.

Informace pro případ včasného nezaplacení:
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, bude vyměřen platebním výměrem a
zvýšen až na trojnásobek. Pokud nebude poplatek uhrazen ani po tomto navýšení, je správce
poplatku povinen vymáhat ho pomocí exekuce.
Mgr. Pavel Vlček
tajemník Městského úřadu Zbiroh

