
Jak budeme v roce 2017 platit místní poplatky 

 

Svoz domovních odpadů   - sazba poplatku 350,00 K č/osoba/rok   

 osvobození  : 

(1) Od poplatku se osvobozují: 
a) Děti po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém se narodily 
b) U rodin se třemi a více dětmi je osvobozeno v pořadí dle data narození každé třetí 

a další dítě ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti a to po celý 
příslušný kalendářní rok, ve kterém tohoto věku dosáhly 

c) Fyzické osoby podle OZV č. 2/2015, čl. 2 odst. 1 s pobytem nebo vlastnictvím 
nemovitosti na poz. parcelách : č. parcely st. 45/2,45/3,45/4 v k.ú. Rozsochatec 

d) Fyzické osoby pobytem uvedené v čl. 2 odst. 1 písm a), které v příslušném 
kalendářním roce dosáhly věku 75 let a osoby starší 75 ti let. 

 

V místním poplatku za svoz domovních odpadů je zahrnut nejen vývoz popelových nádob, 
ale také přistavení  kontejneru na velkoobjemový odpad a odpad ze zeleně. Z vybraných 
finančních prostředků je hrazeno i vyvážení kontejnerů za plasty, sklo a papír, které jsou 
přistaveny u obecního úřadu, u řadových rod. domků, u školy a v Jahodově. Nedílnou 
součástí je i 2x ročně mobilní sběr nebezpečného odpadu. 

Od ledna 2017 byl sb ěr rozší řen o dv ě nádoby na  jedlý olej a tuk výhradn ě rostlinného  
původu z domácností,  které byly umístěny u prodejny smíšeného zboží a řadových rod. 
domků. Uvedené odpady vkládejte do sběrných nádob v plastových lahvích, řádně 
uzavřených.  

 

Místní poplatek ze psů – sazba poplatku 150,00 K č/ 1 pes 

 

Splatnost poplatk ů – do 30. září 2017 – svoz domovních odpad ů, do 30.června 2017 –  
místní poplatek ze ps ů. Poplatek je možné uhradit hotov ě v kancelá ři Obecního ú řadu 
v Rozsochatci, nebo bezhotovostn ě na účet  obce. V p řípadě bezhotovostní platby je 
třeba vyžádat si,  nap ř. e-mailem p řidělení VS.  

 

 


