
Místní poplatky pro rok 2023 

 
Místní poplatky se budou vybírat v době od 20. března 2023 do 15. dubna 2023 v 

hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu. Poplatky lze hradit i 

bezhotovostním převodem na účet města, ale pouze po předchozím sdělení platebních 

údajů od zaměstnanců městského úřadu. Platební údaje se budou zasílat na požádání e-

mailem (výjimečně SMS zprávou starším občanům, kteří nemají e-mail). 

 

Pracovní doba pro platbu na pokladně městského úřadu: 
 

Pondělí  7:30 - 11:00 12:00 - 17:00 

Úterý   7:30 - 11:00 12:00 - 14:00 

Středa   7:30 - 11:00 12:00 - 17:00 

Čtvrtek  7:30 - 11:00 12:00 - 14:00 

 

Kontakty pro sdělení platebních údajů: 
 

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

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 odpadu za kalendářní rok 2023 a osobu činí 700 Kč.  

 

Od poplatku jsou osvobozeni občané starší 75 let a děti do 2 let, nemusí dokládat písemně 

nárok na osvobození. 

 

Ostatní občané, kteří splňují nárok na osvobození nebo úlevu dle čl. 7 Obecně závazné 

vyhlášky města Velké Pavlovice č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství, a osvobození nebo úlevu požadují, musí svůj nárok písemně ohlásit. 

 

Čl. 7 Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 

v obci a která je 

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má 

v této jiné obci bydliště, 

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, 

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 

ORP, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 

zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, 

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 

domácího vězení.              

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 

v obci a která  

  a) je osobou po celý příslušný kalendářní rok se zdržující v zahraničí, 

  b) je osobou mladší 2 let nebo osobou, která dovršila 2 roky v příslušném kalendářním roce, 
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  c) je osobou starší 75 let nebo osobou, která dovršila 75 let v příslušném kalendářním roce. 

 

(3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a 

která je třetím a každým dalším dítětem žijícím ve společné domácnosti, které je mladší nebo 

dovršilo 18 let toho kalendářního roku včetně, a to ve výši 400 Kč (platba za třetí a další dítě 

činí 300 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. b). 

(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle čl. 7 odst. 1, 2 a 3 tohoto článku je 

poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15. dubna tohoto 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 je zveřejněn na webových stránkách 

města (městský úřad – místní poplatky – poplatek za odpad) nebo je k dispozici na městském 

úřadě.  

 

Pytle na tříděný odpad se budou vydávat v počtu 12 kusů na osobu i občanům starším 75 let 

a dětem do 2 let, přestože jsou od poplatku osvobozeni. Žádáme občany o vyzvednutí pytlů 

nejpozději do 31. května 2023. 

 

Lenka Nesvadbová 
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