Obecní úřad Pěčnov , Pěčnov 3, 383 01 Prachatice

Občanům obce
Majitelům rekreačních objektů, rodinných domů
Pěčnov 25. 03. 2020

Úhrada místních poplatků
Obecní úřad Pěčnov upozorňuje poplatníky na povinnost uhradit místní poplatky podle platné obecně
závazné vyhlášky obce Pěčnov o místních poplatcích, a to poplatek ze psů a poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro rok 2020 byla splatnost těchto poplatků stanovena na kvůli vyhlášenému nouzovému stavu na 30.06.2020.
Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa ...................................................................................………..100,-Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..................................……..150,-Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..........................................…….100,-Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
……………………….................................................................................………..200,-Kč.
Sazba poplatku za komunální odpad……………………………………600,- Kč na poplatníka
Poplatek ze psů zaplatí podle obecně závazné vyhlášky držitel psa v místě svého trvalého pobytu.
Připomínáme, že držitel psa má povinnost psa přihlásit na obecním úřadu do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém pes dovršil věk 3 měsíců.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:


každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,



fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Ůhradu poplatků lze provést dvěma způsoby a to:


na účet obce č. 15924281/0100, konstantní symbol 0558,
variabilní symbol pro poplatek ze psů
1341xx
variabilní symbol pro poplatek za KO
1337xx
(xx je číslo popisné)
Prosím všechny občany, aby platbu provedli převodem na bankovní účet obce Pěčnov.



Kdo nemá možnost zaplatit poplatky bankovním převodem, kontaktuje telefonicky (tel. 722 919 183)
starostu obce Ing. Miroslava Vojtu.

Ing. Miroslav Vojta
starosta obce

