
POPLATKY – Obec Podbrdy - 2022 
 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů:  
 
- každá osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci    750,- Kč za osobu na rok 
 
- za chatu, chalupu, dům s číslem popisným, kde není 
  hlášena žádná fyzická osoba a jinou stavbu určenou k rekreaci  750,- Kč za nemovitost na rok 
 
Platí povinnost vyplnit formulář k přihlášení k této poplatkové povinnosti a odevzdat jej do 15 dnů od vzniku 
povinnosti na obecní úřad (povinnost ze zákona). Formuláře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě nebo ke stažení 
na webových stránkách. 
 
Svozy „popelnic“ jsou jednotné pro všechny občany, a to jednou za 14 dní v pátek (26 svozů za rok). Známky 
pro rok 2022 se vydávat nebudou. Každý poplatník má právo využít kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, 
kovy, sklo, nápojové kartony, BIO, jedlé oleje). Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se neuskuteční, 
použijte prosím bezplatně sběrný dvůr v Řevnicích, do výše množstevních a váhových limitů sběrného dvora (viz 
webové stránky obce). 
 
Poplatek je nutno uhradit do 30. dubna příslušného roku a to např. na účet obce nebo v hotovosti v den výběrů 
poplatků (bude oznámen SMS zprávou a na úřední desce obce Podbrdy). 
Od poplatku jsou osvobozeny osoby nad 75 let a mladší 3 let a osoby dle § 10b odst. 3 zákona o místních 
poplatcích. O osvobození od poplatku je třeba zažádat vyplněním formuláře, který je ke stažení na webových 
stránkách obce nebo je možno si jej vyzvednout v kanceláři OÚ. 
 
Poplatek ze psů: 
 
- za jednoho psa        100,- Kč za rok 
 
- za druhého a každého dalšího psa v témže čísle popisném  150,- Kč za rok 
 
Platí povinnost vyplnit formulář k přihlášení k této poplatkové povinnosti a odevzdat jej do 15 dnů od vzniku 
povinnosti na obecní úřad (povinnost ze zákona). Formuláře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě nebo ke stažení 
na webových stránkách. 
 
Poplatek je nutno uhradit do 30. dubna příslušného roku a to např. na účet obce nebo v hotovosti v den výběrů 
poplatků (bude oznámen SMS zprávou a na úřední desce obce Podbrdy). 
 
Od poplatku se osvobozuje držitel psa s trvalým pobytem v Podbrdech, samostatně žijící ve své domácnosti         
a který dovršil věku 75 let a více a držitelé psa splňující podmínky § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích.                  
O osvobození od poplatku je třeba zažádat vyplněním formuláře, který je ke stažení na webových stránkách obce 
nebo je možno si jej vyzvednout v kanceláři OÚ. 
 
Více podrobností naleznete v textu vyhlášky č. 1/2021 a č. 2/2020 k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo na 
webových stránkách obce Podbrdy. 
 
Platba na účet obce Podbrdy: 
 
Číslo účtu:   23528131/0100 
Variabilní symbol:  číslo popisné, číslo evidenční, parcelní číslo (dle objektu) 
Zpráva pro příjemce:  odpady, pes (dle druhu platby), jméno a příjmení 
Platby lze sloučit v jednu platbu, uvést do zprávy pro příjemce „odpady a pes“ 
 


