MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Kdo je poplatníkem?
1) Fyzická osoba
• která má v obci trvalý pobyt
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá přechodně po
dobu delší 3 měsíců
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona
2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Kdy oznámit?
Do 15 dnů kdy poplatková povinnost vznikla (zanikla).

Jak oznámit?
Vyplněný formulář „Ohlášení k místnímu poplatku za odpady“ a „Ohlášení k místnímu
poplatku za odpady - rekreační“ podat na Městském úřadu ve Vodňanech na finanční odbor
– pokladna. Formulář je dostupný na webových stránkách nebo si ho lze vyzvednout na
finančním odboru.

Jak a kdy zaplatit?
Osobně na pokladně MěÚ Vodňany – finanční odbor, složenkou nebo bezhotovostně na účet
města č. 78-957960227/0100 (variabilní symbol je nutné si vyžádat na tel. čísle
383 379 181).
Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku, případně ve dvou stejných
splátkách se splatností do 30. dubna a 30. října příslušného kalendářního roku.

Kdo je od poplatku osvobozen?
1) Každé třetí a další nezaopatřené dítě do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti.
2) 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 zároveň má trvalé
bydliště na území města Vodňany, pak je od poplatku za tuto stavbu osvobozena.
3) Poplatník, který se prokazatelně zdržuje v Centru sociální pomoci (Žižkovo nám. 21) a
v dětském domově.
4) Poplatník, který se prokazatelně zdržuje déle než 3 měsíce po sobě jdoucí v ústavech
sociální péče, LDN nebo jiných zařízení poskytujících zdravotní péči a sociální služby pro
staré a handicapované nebo ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody.
5) Fyzická osoba
• která vlastní byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá přechodně po
dobu delší 3 měsíců

Kolik zaplatit?
poplatník

výše poplatku

Základní sazba poplatku

492,00 Kč

Sazba pro poplatníka, který je držitelem správního rozhodnutí o přidělení
mimořádných výhod III. stupně nebo průkazu ZTP/P

348,00 Kč

Sazba pro poplatníka, který v daném kalendářním roce dovrší 70 a více let.

348,00 Kč

Sazba pro poplatníka, který má trvalý pobyt v místní části Vodňanské
Svobodné Hory

348,00 Kč

Sazba pro poplatníka, který má trvalý pobyt v místní části Vodňanské
Svobodné Hory a je současně držitelem správního rozhodnutí o přidělení
mimořádných výhod III. stupně nebo průkazu ZTP/P anebo v daném
kalendářním roce dovrší 70 a více let

240,00 Kč

Veškeré informace naleznete v obecně závazné vyhlášce města č. 6/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která je přístupná na internetových stránkách města pod odkazem
http://www.vodnany.eu/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18428&id_ktg=31484&n=vyhlasky%
2Dpravidla%2Dstatuty&p1=2759
Kontaktní osoba:
Květuše Christová
Tel.: 383 379 181
e-mail: christova@muvodnany.cz

