Informace k místním poplatkům od 01. 01. 2020
Z důvodu novely zákona o místních poplatcích, která nabyla účinnosti od 01. 01. 2020, bylo nutné v závěru
loňského roku provést úpravy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích zavedených na území města
Chabařovice tak, aby tomuto novému znění odpovídaly. Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání
dne 16. 12. 2019 proto vydalo vyhlášky nové.
Všechny tyto vyhlášky jsou dostupné na webových stránkách:
https://www.chabarovice.cz/dokumenty/vyhlasky-a-narizeni

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa, který je v obci přihlášen nebo zde má své sídlo a platí se ze psů starších
3 měsíců.
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa v rodinném domě
200 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rod. domě
300 Kč,
c) za prvního psa v ostatních domech
400 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v ostatních domech
400 Kč,
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu
anebo poživatel sirotčího důchodu, držitel psa starší 65-ti let (platí i pro držitele, kteří dosáhnou
65 let věku v daném kalendářním roce)
100 Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu anebo poživatele sirotčího důchodu, držitel psa starší 65-ti let (platí i
pro držitele, kteří dosáhnou 65 let věku v daném kalendářním roce)
150 Kč.
V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Forma úhrady
Převodem na účet města č.: 0882509369/0800, do zprávy uveďte jméno majitele psa a počet psů, za které je
poplatek hrazen. Tento poplatek je možné hradit převodem pouze v případě, že došlo ze strany majitele psa
k ohlašovací povinnosti.
V hotovosti na pokladně – v kanceláři č. 6

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:
a)
fyzická osoba přihlášená v obci,
b)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
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má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka činí 480 Kč za kalendářní rok.
V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Poměrná výše poplatku je splatná
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku
poplatkové povinnosti.
Forma úhrady
Převodem na účet města č.: 0882509369/0800, do zprávy uveďte jméno poplatníka, popřípadě poplatníků.
Tento poplatek je možné hradit převodem pouze v případě, že došlo ze strany poplatníka k ohlašovací
povinnosti.
Platební kartou na platebním terminálu – v kanceláři č. 8
V hotovosti na pokladně – v kanceláři č. 8

Děkujeme všem za včasnou úhradu místního poplatku
Věra Krepindlová, Městský úřad Chabařovice
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