
ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ 

PRO ROK 2021 
 

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, 

TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

 
Výše poplatku: 

 

800,- Kč     osoba, která má v obci trvalý pobyt 

 

800,- Kč    fyzická osoba, která má ve vlastnictví : 

                      - stavbu určenou k individuální rekreaci, 

                      -  byt, 

-  nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 

 

SLEVA NA POPLATKU  (platí pouze pro osoby s trvalým pobytem v obci ): 

 

100,- Kč  poplatník , který v příslušném roce dovrší 70 a více let věku 

 

100,- Kč  poplatník, který v příslušném roce dovrší nejvýše 18 let věku 

 

 

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU: 

 

- děti do 3 let 

 

- další osvobození a úlevy dle místní vyhlášky č. 1/2020, o  místním poplatku za provoz  systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY: 

 

ČÍSLO ÚČTU: 1141642319/0800 

 

VARIABILNÍ SYMBOL PRO ČÍSLA POPISNÁ: 1340xy 

 

VARIABILNÍ SYMBOL PRO ČÍSLA EVIDENČNÍ: 1340xzy 

 

x = kód obce, kde se nemovitost nachází 

      Proseč                1 

      Podměstí            2 

      Záboří                3 

      Paseky               4 

      Martinice           5 

      Česká Rybná     6 

      Miřetín              7 

 

z = označení rekreačního objektu = 0       

y = číslo popisné/evidenční 

 

Vzor: variabilního symbolu: poplatek za komunální odpad – čp. 421 Proseč   13401421 

- evidenční č. 17 Mířetín   13407017 



 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSA 

 
- stanoven na základě obecně závazné vyhlášky Města Proseč č. 3/2019. Od  1.1.2020 je místní 

   poplatek ze psa jednotně stanovený pro všechny části města Proseč. 

 

 

Výše poplatku za jednoho psa ve všech částech města Proseč, a to bez rozdílu, zda se jedná o 

rodinný dům nebo bytový dům : 

                      

200,- Kč            

 

Za každého dalšího psa jednoho majitele : 

 

300,- Kč 

 

Ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let : 

 

100,- Kč 

 

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 

 

150,- Kč 

 

 

OSVOBOZENÍ: 

 

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, která je považována za osobu 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je 

držitelem průkazu ZTP, nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů, určených k doprovodu těchto 

osob, osoba provozující útulek pro zvířata, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání 

psa zvláštní právní předpis. 

 

ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 

 

ČÍSLO ÚČTU: 1141642319/800 

VARIABILNÍ SYMBOL: 1341xy 

 

 

x = kód obce, kde se nemovitost nachází 

      Proseč                1 

      Podměstí            2 

      Záboří                3 

      Paseky               4 

      Martinice           5 

      Česká Rybná     6 

      Miřetín              7 

 

y = číslo popisné 

 

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ JE DO 31.3. KAŽDÉHO ROKU 


