
Oznámení Obecního úřadu Džbánov 

Obecní úřad oznamuje, že v měsících březen a duben se vybírají poplatky za svoz a likvidaci 

komunálního odpadu a poplatky ze psů za rok 2019. 

Poplatky můžete platit: 

1. v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny 

     PO, PA       9.00-12.00     13.00-15.00 hodin          ÚT, ČT        9.00-12.00        18.00-20.00 hodin 

2. bezhotovostně převodem na účet obce Džbánov č. 1219729319/0800 

    V případě platby převodem jako variabilní symbol napište Vaše číslo popisné a do poznámky 

napište Vaše příjmení, poplatky odpady (příp. poplatky psi). 

Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském roce. 

 

Příklad výpočtu poplatku za odpady pro poplatníka na rok 2019 

a) poplatník trvale žijící v domě nebo bytu vybaveném více odpadovými nádobami do 120 l, nebo 
nádobou větší než 120 l a současně bude v roce 2019 mladší 71 let 

Základní sazba 550 Kč 

Úleva 0 Kč 

Skutečný poplatek 550Kč 

 

b) poplatník, trvale žijící v domě nebo bytu vybaveném více odpadovými nádobami do 120 l, nebo 

nádobou větší než 120 l a současně bude v roce 2019 ve věku 71 let a starší 

Základní sazba  550 Kč 
Úleva -275 Kč 
Skutečný poplatek  275 Kč 

 

c) poplatník trvale žijící v domě nebo bytu vybaveném pouze jednou odpadovou nádobou do 120 l          
a současně bude v roce 2019 mladší 71 let 

Základní sazba  550 Kč 
Úleva -100 Kč 
Skutečný poplatek  450 Kč 

 

d) poplatník, trvale žijící v domě nebo bytu vybaveném pouze jednou odpadovou nádobou do 120 l             
a současně bude v roce 2019 starší nebo ve věku 71 let 

Základní sazba  550 Kč 
Úleva 1 -100 Kč 
Úleva 2 -275 Kč 
Skutečný poplatek  175 Kč 

  

e)    poplatník, trvale žijící v domě nebo bytu vybaveném pouze jednou odpadovou nádobou do 120 l, 

       kterému bude v roce 2019 15 let a méně  

Základní sazba  550 Kč 
Úleva 1 -100 Kč 
Úleva 2 -275 Kč 
Skutečný poplatek  175 Kč 



f)      poplatník, trvale žijící v domě nebo bytu vybaveném více odpadovými nádobami do 120 l, nebo  

        nádobou větší než 120 l, kterému bude v roce 2019 15 let a méně 

Základní sazba  550 Kč 
Úleva -275 Kč 
Skutečný poplatek  275 Kč 

 

 

 

Poplatek za odpady je splatný jednorázově do 30. 4. 2019, nebo ve dvou stejných splátkách nejpozději 

do 30. 4. 2019 a 31. 10. 2019. 

 

 

 

Poplatek ze psů 

Poplatek:                            za 1. psa   50,-- Kč         za každého dalšího psa    75,-- Kč 

 

Úleva pro důchodce:        za 1. psa    30,-- Kč        za každého dalšího psa    45,-- Kč 

 

 

 Poplatek ze psů je splatný jednorázově do 30. 6. 2017. 9


