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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 1.1.2022 – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 

Jaká je výše poplatku za svoz komunálního odpadu? 

Sazba poplatku činí 600,-Kč na poplatníka a 1 rok. 

Kdo je poplatníkem poplatku? 

Poplatníkem poplatku je: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu nebo 

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území 

obce. 

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci 

jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

Do kdy a kde musím zaplatit poplatek? 

Poplatek je splatný jednorázově v období od 3. ledna 2022 do 30. dubna 2022.  

Způsob úhrady: 

– hotově na Poště Partner Přepychy 

– bezhotovostní platba na Poště Partner Přepychy 

– převodem (platební údaje si vyžádejte u referenta odpadového hospodářství na Poště 

Partner Přepychy, tel.: 494 628 991, e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz). 

Jaké jsou úlevy a osvobození od poplatku? 

Úlevy nejsou žádné. 

Osvobození: 

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která je 
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci  
    a má v této jiné obci bydliště (nutné doložit potvrzením),  
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
    ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou  
    péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy (nutné doložit potvrzením),  
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c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí  
    soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného  
    zástupce dítěte nebo nezletilého (nutné doložit potvrzením),  

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,  
    domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení (nutné doložit potvrzením),  

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 
    domácího vězení (nutné doložit potvrzením).  

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 

přihlášení v obci a která 

a) je umístěná v pobytovém zařízení sociálních služeb neuvedeném v zákonu o  
    místních poplatcích, pokud toto umístění trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců  
    (nutné doložit potvrzením), 
b) je umístěná v zařízení lůžkové zdravotní péče neuvedeném v zákonu o místních  
    poplatcích, pokud toto umístění trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců (nutné  
    doložit potvrzením), 
c) která se déle než 6 po sobě jdoucích měsíců zdržuje v zahraničí (nutné doložit  
     potvrzením), 
d) se narodila v příslušném kalendářním roce, 
e) má místo pobytu v sídle ohlašovny 

f)  je zároveň poplatníkem podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, a to od poplatku 
podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky. 

(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a odst. 2 písm. a), b), c) je poplatník povinen 
ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození. 

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve 

lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. 

Bude mi vydána známka na svozovou nádobu? 

Ano, po zaplacení poplatku dostanete známku, kterou nalepíte na popelnici. 

Dokud nezaplatím poplatek a nedostanu známku, budu mít nárok na vyvezení popelnice? 

Svozová firma bude tolerovat přechodnou dobu, tj. do 30. dubna 2022.  

Co se stane, když nezaplatím poplatek? 

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek 

platebním výměrem. Upozorňujeme, že bude postupováno dle daňového řádu.  

 

 


