
Plavsko čp. 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou 

     384 390 857             ou@plavsko.cz 

         

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

1 

 

Obecní úřad Plavsko 

INFORMACE PRO OBČANY 

PLACENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1. 1. 2023 

Informujeme občany ohledně placení poplatku za komunální odpad podle obecně závazné 

vyhlášky obce Plavsko „O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“. 

Sazby poplatku pro rok 2023 

• Občan s trvalým pobytem v Plavsku 600,- Kč na osobu a rok 

• Děti do 10 let včetně kalendářního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou 400,- Kč 

• Chataři a chalupáři 600,- Kč  

Poplatník: 

- fyzická osoba přihlášená v obci 

- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve 

které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce 

Ohlašovací povinnost: 

- vznik a zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen dle zákona o místních poplatcích 

a OZV Obce Plavsko „O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“, 

ohlásit tuto skutečnost správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala  

- osvobození fyzických osob od poplatku je uvedeno v obecně závazné vyhlášce obce Plavsko 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Poplatek pro rok 2023 je splatný jednorázově, a to nejdéle do 31. 3. 2023. Současně při 

zaplacení nebo po zaplacení poplatku bude poplatníkovi na OÚ Plavsko vydána známka 

na popelnici s rokem 2023. 

(pokud nebude popelnice od 1. 4. 2023 označena známkou s rokem 2023, tak nebude TS Třeboň 

při svozu komunálního odpadu vysypána) 

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na OÚ Plavsko nebo zaslat na účet obce. Číslo účtu 

pro zaplacení poplatku Obecnímu úřadu Plavsko: 0603138359/0800   

Variabilní symbol: 1340  

Specifický symbol: číslo popisné  
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PLACENÍ POPLATKU ZA PSA OD 1. 1. 2023 

Informujeme občany na placení poplatku ze psů podle obecně závazné vyhlášky obce Plavsko 

č. 3/2019 

 „O místním poplatku ze psů“. 

Poplatek platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit správci 

poplatku vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, 

nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Do 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své 

poplatkové povinnosti (úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Číslo čipu je uvedeno 

v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). 

Sazby poplatku za kalendářní rok 

• Za jednoho psa 50,- Kč 

• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč 

Osvobození držitelů psa od poplatku je uvedeno v obecně závazné vyhlášce. 

Poplatek pro rok 2023 je splatný jednorázově, a to nejdéle do 31.3. 2023. 

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na OÚ Plavsko nebo zaslat na účet obce. 

Číslo účtu pro zaplacení poplatku Obecnímu úřadu Plavsko: 0603138359/0800   

Variabilní symbol: 1341  

 

Sankce: 

Pokud nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří obecný úřad 

poplatek platebním výměrem. Neuhrazené poplatky mohou být zvýšené až trojnásobně.  

 

Správce poplatku: 

Obecní úřad Plavsko 

Plavsko 77 

378 02 Stráž nad Nežárkou 

Podrobnější informace Vám rádi zodpovíme na OÚ v Plavsku, popřípadě telefonicky na č. 

384 390 857; e-mail: ou@plavsko.cz 

            

     

                               OÚ Plavsko 

 

http://www.mustribro.cz/ozv/ozv_06_2012.php

