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Vážení občané, 

 

 poplatky lze uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně. 

Poplatky v hotovosti za komunální odpad a psy se budou vybírat v měsíci lednu při 

vydávání známek na popelnici, poplatky v hotovosti za vodu v měsíci červnu 2018. 

Bližší termíny pro výběr poplatků v hotovosti za vodu budou včas vyvěšeny na úřední desce 

v měsíci květen 2018. 

známky na popelnice na rok 2018 k vyzvednutí na OU 11. 01. a 18. 01. 2018 od 19:30 až 

do 20:30 hodin. 

Vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za svoz a shromažďování kom. Odpadu 

U P O Z O R N Ě N Í: svozy kom. odpadu v roce 2018 budou realizovány v 

 dopoledních hodinách a ne jako do posud ve večerních hodinách.

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2018 (14 - ti denní svoz popelnic) zůstává i v 
roce 2017 stejný a činí: 
pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci 350,-Kč/os./rok  
 
vlastníci rekreačních objektů, chalupáři 350,-Kč/rok. 

Poplatníci osvobozeny od poplatku dle vyhlášky č.3/2015, Čl. 6. 

Poplatníci osvobozeny od poplatku prohlášení:  
1) Prohlášení poplatníka k místnímu poplatku za komunální odpad 

      2) Úleva ve výši 175,- Kč z výše poplatku se poskytuje osobám studujícím (dokládají 

potvrzení o studiu) a při této příležitosti ubytovaným po celý školní rok mimo obec 

Hvozdec. 

Poplatky ze psů 

stejně jako u poplatku za odpad i tady nedošlo ke zdražení, proto za jednoho psa zaplatíme 30,- Kč a 

každého dalšího pak 60,- Kč. Pokud budeme platit převodem, částku za svoz odpadu i za psa můžeme 

platit v jedné položce, jen je třeba zmínit se o tom v poznámce (zprávě příjemci) při platbě. Zde lze 

uplatnit slevu v plné výši pouze na chovné stanice a psy pracovně určené pro služební účely (policie, 

armáda). 

Formuláře: Přiznání poplatku ze psa 

                      Odhlášení psa                       Za prvního psa 30,-Kč, za každého dalšího 60,-Kč. 

Poplatek za odběr vody 

Poplatek za odběr vody 500,-Kč/os./rok. 

Chalupáři, kteří se zde nezdržují celý kalendářní rok 500,-Kč/objekt/rok.  
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Pozor nově možnost platit bankovním převodem 
 

 

Poplatky lze, zaplatit osobně na obecním úřadě Hvozdec, ale také na účet obce č.: 

32621231/0100 Komerční banka. V tomto případě, což je velmi důležité, pro převod 

použijeme variabilní symbol 3722 (komunální odpad), variabilní symbol 1341 (poplatek ze 

psů), variabilní symbol 2310 (voda), specifický symbol číslo domu a do zprávy pro 
příjemce uvést jméno poplatníka, aby se dala platba identifikovat. Do poznámky můžeme, 

pro lepší přehlednost, uvést jména členů rodiny, za které je placeno. Zároveň pak e-mailem na 

adresu svatekf@seznam.cz  zasíláme prohlášení poplatníka, pokud uplatňujeme úlevu, 

oskenované potvrzení o studiu a prohlášení poplatníka. Kdo z občanů bude platit osobně na 

obecním úřadě, ať, prosím, tyto dokumenty nezapomene na cestu přibalit. 
                                                                     

Komunální odpad:  
je možné zaplatit i bezhotovostně na účet číslo 32621231 /0100 KB  

Variabilní symbol: 3722 komunální odpad 

Specifický symbol: číslo domu 

Splatnost od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 
Termíny pro platbu v hotovosti budou včas vyvěšeny na úřední desce v měsíci únor. 

 

Poplatky ze psů: 
je možné zaplatit i bezhotovostně na účet číslo 32621231 /0100 KB  

Variabilní symbol: 1341 poplatek ze psů 

Specifický symbol: číslo domu 

Splatnost od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 
Termíny pro platbu v hotovosti budou včas vyvěšeny na úřední desce v měsíci únor. 

 

Poplatek za odběr vody 

je možné zaplatit i bezhotovostně na účet číslo 32621231 /0100 KB  

Variabilní symbol: 2310 voda 

Specifický symbol: číslo domu 

Splatnost od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 
Termíny pro platbu v hotovosti budou včas vyvěšeny na úřední desce v měsíci květen. 

 
Vážení spoluobčané, další otázky na toto (i na jiné téma) volejte na mobilní číslo 777 359 790. 

 

Zveřejněno na elektronické a úřední desce obce Hvozdec: 07. 12. 2017,  

nebo na stránkách Informace pro občany na www stránkách obce 

 

    František Svátek 

 starosta obce Hvozdec 
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