UPOZORNĚNÍ - platba ODPADY 2019
Zastupitelstvo města schválilo dne 12.12.2018 vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Celé znění vyhlášky je přístupné na stránkách města, či je k nahlédnutí na městském úřadě.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů byl na rok 2019 stanoven na 300 Kč na poplatníka.
SPLATNOST POPLATKU:
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději k 1. březnu 2019. Možnosti platby:
 v hotovosti - odbor životního prostředí MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec ve dnech
Pondělí + Středa od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00.
 platební kartou - pokladna MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec - ve dnech
Pondělí + Středa od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00.

 bankovním převodem na účet města číslo účtu - 19 - 725643329 /0800, Var. symbol 200, Spec. symbol pro trvale přihlášené poplatníci datum narození ve tvaru
ddmmrrrr. Spec. symbol pro chataře, chalupáře či vlastníky bytů a nemovitostí
pro Starý Plzenec předčíslí 6 + číslo nemovitosti, pro Sedlec předčíslí 3 + číslo
nemovitosti.
Do zprávy pro příjemce uveďte pro jistotu jméno a příjmení, číslo domu, případně
bytu.
Po úhradě převodem vám bude zaslán doklad o platbě na e-mailovou adresu, nebo si ho můžete
vyzvednout osobně.

Nebudou-li poplatky za rok 2019 zaplaceny poplatníkem včas k 1. březnu 2019, nebo ve
správné výši, zvyšuje se poplatek na 1,5 násobek, což je 450 Kč na poplatníka (na
nemovitost), pokud poplatek nebude uhrazen do konce kalendářního roku 2019, zvyšuje
se poplatek na trojnásobek, čili 900 Kč na poplatníka.
Poplatníkem je (zejména):
Fyzická osoba,
a) která má ve městě trvalý pobyt
b) která má ve městě 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

