
Místní poplatky pro rok 2021 
 

Upozorňujeme občany, že místní poplatky se budou vybírat v době od 15. března 2021  

do 15. dubna 2021 v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu. Poplatky lze hradit i 

bezhotovostně převodem na účet města, ale pouze po předchozím sdělení platebních údajů zaměstnanci 

městského úřadu (z důvodu navýšení poplatku za odpad). 

 

Úřední dny pro platbu na pokladně městského úřadu: 

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

Středa  8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 

V uvedené úřední dny nebudou vyřizovány telefonické dotazy ohledně platebních údajů! 

 

Pracovní doba a kontakty pro sdělení platebních údajů: 

Úterý  7:30 – 11:00 11:30 – 16:00 

Čtvrtek 7:30 – 11:00 11:30 – 16:00 

 

Lenka Nesvadbová nesvadbova@velke-pavlovice.cz tel: 777 736 496 

Lucie Horáková horakova@velke-pavlovice.cz tel: 777 736 406 

Liběna Ludvová ludvova@velke-pavlovice.cz  tel: 777 736 434 

 

Sazba poplatku ze psa: 

- v rodinném i bytovém domě činí ročně 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč 

 

Výše poplatků za nájem pozemků a nájem hrobů jsou uvedeny individuálně v nájemních smlouvách. 

 

Sazba poplatku za svoz TKO za kalendářní rok 2021 a osobu činí 600,- Kč. Pytle na tříděný odpad se 

budou vydávat po dobu výběru poplatků i občanům starším 75 let a dětem do 2 let, přestože jsou od 

poplatku osvobozeni, v počtu 12 kusů na osobu (oproti předchozímu období, kdy se vydávalo 6 kusů na 

osobu). Žádáme občany o vyzvednutí pytlů nejpozději do 31. května 2021.  

 

Osvobození a úlevy (výňatek z čl. 6 Obecně závazné vyhlášky města Velké Pavlovice č. 2/2020 o místním 

poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) 

(2) Od poplatku se osvobozují: 

a) fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu nezdržují z důvodu dlouhodobého, soustavného 

pobytu v zahraničí (po dobu minimálně 6 měsíců, doložit potvrzením), 

b) fyzické osoby, které jsou delší dobu než tři měsíce umístěny v léčebně dlouhodobě nemocných a 

zařízeních poskytující sociální služby (doložit potvrzením tohoto zařízení), 

c) děti, které jsou mladší 2 let nebo které dovršily 2 roky toho kalendářního roku včetně, 

      d)    občané starší 75 let nebo kteří dovršili 75 roků toho kalendářního roku včetně. 

 

(3) Úleva ve výši 400,- Kč se poskytuje fyzickým osobám, které jsou třetím a každým dalším dítětem 

žijícím ve společné domácnosti, které je mladší nebo dovršilo 18 let toho kalendářního roku včetně a 

je poplatníkem (vzhledem k navýšení poplatku za odpad na 600,- Kč činí platba za třetí a další 

dítě 200,- Kč).  

(4) Úleva podle odst. 3 se neposkytuje v případě, že je toho kalendářního roku poskytnuto fyzické osobě 

ve společné domácnosti osvobození dle odst. 2 písm. c). 

(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle čl. 6 odst. 2 a 3 je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 

do 15. 4. kalendářního roku. 

(6)    V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve 

lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 

 

Formulář pro ohlášení nároku na osvobození nebo úlevu a celý text obecně závazné vyhlášky města najdete 

na webových stránkách města (městský úřad – místní poplatky) nebo je k dispozici na městském úřadě.  

 

Lenka Nesvadbová 
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