Místní poplatky v roce 2021
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Pardubice
Místní poplatek ze psů
Výše uvedené místní poplatky se v našem obvodu budou vybírat dle platných obecně závazných
vyhlášek Statutárního města Pardubice. Příslušné OZV pro rok 2021 jsou k nahlédnutí na stránkách
Statutárního města Pardubice – www.pardubice.eu – Úřad – Radnice – Vyhlášky a nařízení – Evidence
vyhlášek a nařízení.
Sazba místního poplatku za svoz komunálního odpadu činí 650,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Sazby místního poplatku ze psů zůstávají stejné jako v předchozích letech.
Splatnost obou místních poplatků pro rok 2021 je do 30. 6. 2021.
Z důvodu pandemie COVID-19 se pro rok 2021 prozatím nestanovují žádné termíny pro výběr
místních poplatků (MP ze psů + TKO) v místních částech Černá za Bory, Nemošice a Mnětice.
V případě zlepšení epidemiologické situace budou termíny výběrů občanům sděleny místním
rozhlasem, informacemi ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách ÚMO Pardubice IV –
Pardubičky.
Prosíme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platby bankovním převodem dle doručených
poštovních poukázek. Poštovní poukázky budou doručovány v průběhu měsíce února až dubna 2021.
Poplatky je možno uhradit:
a) bankovním převodem na účet MO Pardubice IV:
č. účtu: 19-1205459389
kód banky: 0800
poplatek za komunální odpad - variabilní symbol: číslo poplatníka bude uvedeno na složence
(každá osoba má svůj VS, který na požádání
sdělí správce poplatku nebo lze uvést rodné
číslo)
- specifický symbol: 1337
poplatek ze psů
- variabilní symbol: číslo poplatníka bude uvedeno na složence
nebo ho na požádání sdělí správce poplatku
- specifický symbol: 1341
b) složenkou – složenky budou doručeny těm občanům, kteří ke dni tisku složenek poplatky dosud
nezaplatili. Na složenky může správce poplatku uvést „výši celkového nedoplatku“ (tj. poplatek
za r. 2021 + případné nedoplatky z předchozích let). Případné nedoručení nebo ztráta složenky
nezbavuje občany poplatkové povinnosti. Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky.
Jejich rozeslání ze strany MO Pardubice IV je nadstandardní služba sloužící k připomenutí
poplatkové povinnosti.
c) v hotovosti v pokladně ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách, Bokova 315 dle platných úředních hodin
Dotazy k místnímu poplatku za provoz nakládání s komunálním odpadem zodpoví:
Macounová Marcela, tel. 466 859 844, e-mail: marcela.macounova@umo4.mmp.cz.
Dotazy k místnímu poplatku ze psů zodpoví: Tichá Renata, tel. 466 859 849, e-mail:
renata.ticha@umo4.mmp.cz.

