INFORMACE O PLATBĚ POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek platí:
a)

b)

fyzická osoba,
1. která má ve městě trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
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 to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.

Při jakékoliv změně v evidenci místního poplatku je nutno tuto změnu ohlásit do 15-ti dnů správci
místního poplatku, a to ještě před úhradou.

Výše poplatku:

500,- Kč na osobu a kalendářní rok

Splatnost poplatku:

do 31. 5. běžného kalendářního roku

Způsob úhrady:

na pokladně MěÚ Zákupy
bankovním převodem
složenkou

Pro platbu bankovním převodem:

č. ú. 19-5721421/0100

variabilní symbol – rodné číslo

Pro platbu složenkou:

č. ú. 19-5721421/0100

variabilní symbol – rodné číslo

Otevírací hodiny pokladny MěÚ Zákupy
(platba je možná v hotovosti i platební kartou)
pondělí a středa 8:00 – 11:30

12:30 – 17:00 hod.

Tel. 487 827 775

S dotazy se obracejte na MěÚ Zákupy, hospodářsko-správní odbor (místní poplatky – pí Štummerová
tel.: 487 827 775, e-mail: stummerova@mesto-zakupy.cz).
V případě nezaplacení místního poplatku, je poplatek vyměřován dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vymáhán dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů.

INFORMACE O PLATBĚ POPLATKU ZA PSA
Ohlašovací povinnost – přihlášení
Ohlašovací povinnost - odhlášení
Poplatník, tj. držitel psa, je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku podle místa svého
trvalého bydliště nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost poplatek platit.
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců, vždy od prvního dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém vznikla držiteli psa ohlašovací povinnost.
Při jakékoliv změně v evidenci místního poplatku je nutno tuto změnu ohlásit do 15-ti dnů správci
místního poplatku, a to ještě před úhradou.

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15. 2. příslušného kalendářního roku.

Sazba místního poplatku
Část města Zákupy:


za psa v bytových domech s více než 3 byty
o jeden pes – 600,- Kč
o každý další téhož držitele – 800,- Kč



v rodinných domech a v bytových domech se 3 a méně byty
o jeden pes – 300,- Kč
o každý další téhož držitele – 400,- Kč



za psa umístěného prokazatelně mimo objekty k bydlení
o jeden pes – 300,- Kč
o každý další téhož držitele – 400,- Kč

Část města Božíkov, Brenná, Kamenice, Lasvice, Šidlov, Veselí:
o jeden pes – 150,- Kč
o každý další téhož držitele – 250,- Kč
Držitel, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
o jeden pes – 100,- Kč
o každý další téhož držitele – 300,- Kč

Způsob úhrady:

na pokladně MěÚ Zákupy
bankovním převodem
složenkou

Pro platbu bankovním převodem:

č. ú. 19-5721421/0100

variabilní symbol – sdělí správce poplatku
Pro platbu složenkou:

č. ú. 19-5721421/0100

variabilní symbol – sdělí správce poplatku

Otevírací hodiny pokladny MěÚ Zákupy
(platba je možná v hotovosti i platební kartou)
pondělí a středa

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00 hod.

Tel.: 487 827 775

S dotazy se obracejte na MěÚ Zákupy, hospodářsko-správní odbor (místní poplatky – pí Štummerová
tel.: 487 827 775, e-mail: stummerova@mesto-zakupy.cz).
V případě nezaplacení místního poplatku, je poplatek vyměřován dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vymáhán dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů.

