
INFORMACE K ÚHRADĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ - R. 2023 

 

- poplatek ze psů 

- poplatek za obecní systém odpadového hospodářství                     

(svoz komunálního odpadu) 

 

Poplatek ze psů 

• Předmětem tohoto poplatku je každý pes starší 3 měsíců.   

• Poplatníkem je držitel psa - osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České 

republiky. Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle svého místa přihlášení 

nebo sídla. 

• Vznik poplatkové povinnosti je poplatník povinen ohlásit správci poplatku (Obecní úřad 

Hostěradice - kancelář PODATELNA) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 

tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.  

• Změnu v ohlášení nebo zánik poplatkové povinnosti, jako např. úhyn, ztrátu, darování 

nebo prodej psa, je poplatník rovněž povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy k této 

skutečnosti došlo. 

 

Výše poplatku za jednoho psa pro r. 2023 činí 50,- Kč a je splatný jednorázově nejpozději                  

do 31. března příslušného kalendářního roku. 

 

Poplatek lze uhradit hotově nebo kartou na pokladně Obecního úřadu v Hostěradicích v úředních 

hodinách nebo převodem na účet obce. 

 

• č. účtu:   3425741/0100  

• specifický symbol:  1341 

• variabilní symbol: var. symbol je pro každého poplatníka jedinečný a generuje se při  

registraci poplatníka (ohlášení vzniku popl. povinnosti, příp.  bude 

sdělen na dotaz na tel. č. 515 333 113  nebo na email. adrese 

info@hosteradice.cz) 

 

 

 

 



Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je: 

1. fyzická osoba přihlášená v obci, 

2. 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. 

 

• Poplatek jsou povinni platit i cizinci a od r. 2022 také právnické osoby. 

• Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku 

své poplatkové povinnosti. 

• Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

 

Výše poplatku pro r. 2023 činí 500,- Kč/osobu/rok (dle bodu 1.), dále 500,- Kč/nemovitost/rok 

(dle bodu 2.) a je splatný jednorázově nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku. 

 

Poplatek lze uhradit hotově nebo kartou na pokladně Obecního úřadu v Hostěradicích v úředních 

hodinách nebo převodem na účet obce. 

• č. účtu:   3425741/0100  

• specifický symbol:  1340 

• variabilní symbol: var. symbol je pro každého poplatníka jedinečný a generuje se 

při registraci poplatníka (ohlášení vzniku popl. povinnosti), příp. 

bude sdělen na dotaz na tel. č. 515 333 113  nebo na email. adrese 

info@hosteradice.cz 

 

 

 

Podklady k bezhotovostní platbě místních poplatků budou zasílány pouze poplatníkům, kteří 

o to požádají - v případě zájmu zašlete e-mail na adresu info@hosteradice.cz, příp. zavolejte 

na tel. č. 515 333 113.  

mailto:info@hosteradice.cz

