INFORMACE K PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Výběr níže uvedených místních poplatků je prováděn v souladu se zákonem č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, v platném znění, obecně závaznou vyhláškou č. 4/2015 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010 o místním
poplatku ze psů

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
-

činí 540,- Kč a je splatný vždy do 30.9. příslušného kalendářního roku
platbu lze rozložit do měsíčních, čtvrtletních nebo pololetních plateb

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby zdržující se v zahraničí po dobu celého příslušného kalendářního roku
b) osoby umístěné ve vyšetřovací vazbě a ve výkonu trestu
c) poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, u nichž není znám skutečný pobyt
d) poplatníci pobývající nepřetržitě nejméně 6 měsíců v jiné obci na území ČR, kteří uhradili
poplatek podle jiného právního předpisu
(3) Úleva se poskytuje
a) studentům, kteří se během studia nezdržují v místě trvalého pobytu ve výši 75% celkové sazby

Místní poplatek ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí :
a) za prvního psa ……………………………………………………………………………………………… 50,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …………………………………………… 75,- Kč
b) za psa v domech se 4 a více byty ………………………………………………………………….. 200,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …………………………………………… 300,- Kč
c) sazba v místních částech / Potůčník, Žleb, Hynčice, V.Žibřidovice / ……………….. 30,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …………………………………………… 45,- Kč
Poplatek je splatný vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku.

MOŽNOSTI ÚHRADY MÍSTNĆH POPLATKŮ
1. Bezhotovostním převodem
Bezhotovostní platbu zasílejte na účet číslo 19-624841/0100 (případně ve tvaru
190000624841/0100 ) vedený u Komerční banky, a.s. Šumperk.
Pro platbu prostřednictvím účtu prosíme, uvádějte správný variabilní symbol. Variabilní
symbol je vždy možné zjistit na Ekonomickém oddělení města Hanušovice.

2. Úhrada místního poplatku v hotovosti
Veškeré místní poplatky je možno zaplatit na pokladně Městského úřadu v Hanušovicích,
Hlavní 92, č. dveří 101 v pokladních hodinách
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8,00 – 11,00 hod.
8,00 – 11,00 hod.
8,00 – 11,00 hod.
8,00 – 11,00 hod.
8,00 – 11,00 hod.

13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 14,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 14,00 hod.

3. Prostřednictvím SIPO – pouze komunální odpad
Občané, kteří máte zájem využívat tohoto způsobu úhrady, dostavte se prosím na Městský
úřad v Hanušovicích k vyplnění žádosti s uvedením spojového čísla služby SIPO, zde také
obdržíte veškeré informace týkající se výše platby, data splatnosti a variabilního symbolu.
Žádost je k dispozici také na internetových stránkách, můžete si ji vytisknout, vypsat doma
a poté doručit na ekonomické oddělení. Žádost s doplněnými údaji odevzdejte či zašlete
na tuto adresu: Město Hanušovice, ekonomické oddělení, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
4. Úhrada místního poplatku poštovní poukázkou na poště
Poštovní poukázkou A, kterou lze vyzvednout na kterékoli poště. Při platbě složenkou je
nutné zadat příslušný variabilní symbol (určuje, kdo platí a za co) – je uveden na ohlášení
k místnímu poplatku, složence z minulých let nebo pokladní stvrzence.

