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MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPADY A ZA PSY  NA ROK 2023 

 

Oznamujeme občanům, že poplatky za odpady a za psy na rok 2023 

nebude obec zvyšovat. 

 

Od 1. ledna 2023 do 30. června 2023 jsou splatné místní poplatky za 

odpady a ze psů na rok 2023 takto: 

 

 

I. MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ NETŘÍDĚNÉHO - 

    - (SMĚSNÉHO) KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

a) Místní poplatek za odpad za každou osobu s trvalým pobytem na 

území obce ve výši 600,- Kč 

 

b) Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální 

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena 

k trvalému pobytu žádná fyzická osoba ve výši  600,- Kč 

 

Splatnost poplatku: do 30.6.2023 

Způsob úhrady: platba přes bankovní účet nebo hotově na obecním 

úřadě.  
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Číslo účtu obce:  194 393 585/ 0300  

U bankovního převodu uveďte Vaše jméno kvůli identifikaci platby.      

 

  

II.  POPLATEK ZE PSŮ 

 

Poplatek platí držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má 

trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. 

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.  

Sazba poplatku za kalendářní rok za psa činí 100,- Kč. 

 

Splatnost poplatku: do 30.6.2023 

Způsob úhrady: platba přes bankovní účet nebo hotově na obecním  

                          úřadě 

Číslo účtu obce:  194 393 585/ 0300  
U bankovního převodu uveďte Vaše jméno kvůli identifikaci platby.        

 

***** 

 

III.  POPLATEK PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY 

        OPRÁVNĚNÉ K PODNIKÁNÍ 

 

Za odvoz a likvidaci nevýznamného menšího množství tříděného 

odpadu, tj. plastu, papíru, skla a drobného kovu zaplatí podnikající FO 

a PO poplatek ve výši 650,- Kč vč. DPH na rok 2023. 

   

Splatnost poplatku: do 30.6.2023 

Způsob úhrady: platba přes bankovní účet nebo hotově na obecním  

                          úřadě 

Číslo účtu obce:  194 393 585/ 0300  
U bankovního převodu uveďte Vaše jméno kvůli identifikaci platby.        

 

Vyšehněvice  20.12.2022  

 

                                                                         Ing. Jana Exnerová 

                                                                            starostka obce  
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