MÍSTNÍ POPLATKY
SAZBY, SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY
UPOZORŇUJEME, ŽE PLATBU V HOTOVOSTI NEBO PLATEBNÍ KARTOU
LZE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ PROVÉST NEJDŘÍVE OD 1. 3. 2022.

ODPADY
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (popelnice) – OZV 2/2021
 Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba hlášený pobyt, nebo zde
vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci, byt či rodinný dům, ve které není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
 Podnikající fyzické a právnické osoby platí poplatek na základě smlouvy.
 Více viz OZV 2/2021, k nahlédnutí na OÚ Jezernice a na www.jezernice.cz.
 Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku nebo ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 5. a 31. 7. kalendářního roku.
 Občané, kteří mají od Obce Jezernice zapůjčené popelnice, hradí za tuto službu
roční poplatek současně s poplatkem za komunální odpad (cena vč. DPH).
Rok

2022

Roční poplatek pro
osoby s trvalým
pobytem v obci
700,- Kč/osoba

Roční poplatek za nemovitost,
v níž není hlášena žádná osoba k
TP
700,- Kč/nemovitost

Roční poplatek za
zapůjčení popelnice
200,- Kč/nádoba

PSI





Místní poplatek ze psů – OZV 6/2019
Poplatek ze psů platí držitel psa staršího 3 měsíce.
Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má hlášený pobyt nebo sídlo na území
obce Jezernice.
Držitel psa je povinen OÚ Jezernice ohlásit vznik nebo zánik své poplatkové
povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku.
Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.
Rok
2022
2022

Roční poplatek – první pes
200,- Kč/osoba
100,- Kč/osoba starší 65 let

Roční poplatek – druhý a každý další pes
300,- Kč/osoba
200,- Kč/osoba starší 65 let

STOČNÉ
3

Sazba ceny za stočného (za 1 m ) – Usnesení ZO 25/5/21 ze dne 13. 12. 2021
Poplatek se stanovuje dle výkazu VaK Přerov z množství odebrané vody fakturované
VaK Přerov za minulý rok, nebo na základě směrných čísel roční spotřeby vody dle
platné legislativy.
 Cena sazby stočného vč. DPH je každoročně schvalovaná zastupitelstvem obce
Jezernice.
 Poplatek je splatný jednorázově k 31. 5. kalendářního roku.


Za rok 2021
Platba v roce 2022





Stočné
3
19,56 Kč/m

Způsob úhrady místních poplatků
Převodem na účet Obce Jezernice – ČSOB a. s., Poštovní spořitelna,
č. ú. 164392178/0300, celkovou částku za všechny osoby hlášené na nemovitosti k
pobytu, variabilní symbol = číslo popisné nemovitosti. Místní poplatky lze sčítat
(komunální odpad + nájem popelnice + psi), aby byla platba kompletní. Více na
www.jezernice.cz/poplatky
Pokud nebude úhrada zahrnovat plný počet osob hlášených k TP na čísle popisném,
bude půlena, nebo zahrnovat jen určitý typ poplatků, je nutné informovat OÚ
o identifikaci platby na e-mail: ekonomka@jezernice.cz, případně telefonicky na čísle
581 771 750 (počet a jména osob, za které byla platba hrazena, případně typ
poplatků).
V hotovosti nebo platební kartou na pokladně Obecního úřadu Jezernice
– od 1. 3. 2022.

