Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2018
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je stanoven na základě zákona o místních poplatcích obecně
závaznou vyhláškou města Pardubice č. 7/2017 (http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-anarizeni, v písemné podobě k dispozici na úřadě městského obvodu).
Sazba poplatku pro rok 2018 činí 500,-- Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2018,
v případě změny trvalého pobytu se poměrně krátí podle počtu celých měsíců, ve kterých měl
poplatník trvalý pobyt na území městského obvodu. Poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají ve
městě trvalý pobyt vč. cizinců, ostatní cizinci v rozsahu stanoveném ve vyhlášce a dále fyzické osoby,
které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se
na území statutárního města Pardubic, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu za jeden objekt; má-li k této stavbě, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Od
poplatku na r. 2018 jsou osvobozeny některé osoby, rozsah a podmínky osvobození jsou upraveny ve
vyhlášce.
Chtěli bychom občany upozornit na to, že stejně jako v předchozích letech se v r. 2018 se jim zasílají
složenky pro platbu poplatku s částkou, která zahrnuje jak místní poplatek na r. 2018, tak i případné
nedoplatky z předchozích let vč. případných předepsaných zvýšení za nezaplacený místní poplatek za
předchozí roky. Povinnost platit místní poplatek vzniká občanům bez ohledu na to, zda obdrželi
složenku k platbě.
Poplatek lze platit převodem na účet (č. účtu je 181570036/0300), složenkou, v hotovosti na pokladně
úřadu MO Pardubice V a do 30. 4. 2018 rovněž na ostatních obvodech nebo na magistrátě. Při platbě
převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol poplatníka a specifický symbol. Pokud nebude u
přijaté platby možno zjistit variabilní symbol, nelze správně přiřadit platbu na příslušného poplatníka.
V případě, že vlastník domu provádí hromadnou platbu za více fyzických osob převodem na účet, je
nutné zaslat na úřad městského obvodu rozpis plateb s uvedením jména, příjmení, adresy, data
narození a částky za jednotlivé osoby. Při platbě v hotovosti využijte přednostně pokladnu našeho
Úřadu městského obvodu Pardubice V a pro zjednodušení identifikace platby vezměte s sebou
příslušnou poštovní poukázku.
V případě nezaplacení místního poplatku se postupuje v souladu s výše uvedeným zákonem
o místních poplatcích a daňovým řádem, tzn. že nezaplacené poplatky se vyměřují hromadným
předpisným seznamem nebo platebními výměry a následně dochází k jejich exekuci.
Dále upozorňujeme občany na to, že počínaje r. 2013 odpovídají za zaplacení poplatku za poplatníky,
kteří jsou v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilí, tito poplatníci a jejich zákonní zástupci
společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako
poplatník a při nezaplacení poplatku vyměří správce místního poplatku tento poplatek jednomu z nich.
Od r. 2016 má povinnost platit poplatek za nezletilého jeho zákonný zástupce.
U osob, které jsou omezeny ve svéprávnosti a které mají ustanoveného opatrovníka spravujícího jejich
jmění, přechází od r. 2016 jejich poplatková povinnost na uvedeného opatrovníka.
V případě dotazů kontaktujte Úřad městského obvodu Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice
Ing. M. Kotykovou, tel. č. 466 301 263 (odbor ekonomický - č. dveří 109),
marcela.kotykova@umo5.mmp.cz,
nebo Libuši Luskovou, tel. č. 466 301 269, libuse.luskova@umo5.mmp.cz (odbor ekonomický pokladna).

1

