
Oznámení OÚ Dolní Bečva: 
 
Vážení občané, 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů („poplatek za odpad“) pro rok 2022 můžete platit již od 
ledna 2022 v hotovosti na pokladně OÚ nebo bankovním převodem na účet obce Dolní 
Bečva:  3523851/0100, pod stejným variabilním symbolem jako v roce 2021.  
 
Sazbu poplatku pro rok 2022 stanovilo zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku je 600,-/osobu/rok. Zástupce za 
domácnost zaplatí částku podle počtu trvale hlášených osob na čísle popisném a rovněž i za 
cizince v domácnosti, kteří jsou od roku 2013 povinni tento poplatek hradit, i když nejsou 
v obci k trvalému pobytu hlášeni. Poplatek ve stejné výši zaplatí i fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, rodinný dům nebo byt.  Poplatek pro rok 
2022 je splatný do 30.4.2022. Po zaplacení poplatku si na OÚ v době pokladních hodin 
můžete vyzvednout pytle na tříděný odpad.    
                                                          
Rovněž poplatek ze psů je možné hradit od ledna 2022 se stejným variabilním symbolem 
jako v loňském roce, splatnost poplatku je 31.3.2022. Výše poplatku se nemění. 

 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
 

- za jednoho psa                                                                                           300,- Kč 
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                           600,- Kč 
- za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let                                          100,- Kč 

(pozn. osoba starší 65 let je od následujícího roku po dosažení věku 65 let) 

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,  
kterým je osoba starší 65 let        200,- Kč 

 
Číslo vašeho poplatku – Variabilní symbol můžete zjistit na OÚ Dolní Bečva. 

 
Účet obce Dolní Bečva:  3523851/0100, KB Rožnov p/R 

 
 
 
Za OÚ Dolní Bečva               Ing. Urbanovská Blanka, správce poplatku, tel.571 620 211 
               Vašková Eva, správce poplatku, tel.571 620 212 
     Vavřínová Jana, referentka OÚ, tel.571 647 168 


