
PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 

2023 

 

Vážení občané,   

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v obci Dolní Bečva (poplatek za odpad) činí v roce 2023 Kč 

600,-. Poplatek platí osoba, která je v obci přihlášena a vlastník bytu, domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, 

ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území obce.  

Místní poplatek můžete začít platit od ledna 2023 v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bankovním 

převodem na účet obce Dolní Bečva č. ú. 3523851/0100. Poplatek za odpad pro rok 2023 je splatný do 30. 4. 

2023. Při úhradě poplatku je nutné uvést variabilní symbol platby a současně do poznámky k platbě uvést číslo 

popisné domu a počet osob, za které poplatek platíte. Pokud neznáte variabilní symbol, je nutné u platby uvést 

číslo popisné nebo evidenční a počet osob, za které poplatek platíte. Bez správného variabilního symbolu a 

neuvedení čísla popisného nebude platba přiřazena plátci. Po zaplacení poplatku si na obecním úřadě Dolní 

Bečva v době pokladních hodin a to v pondělí a středu můžete vyzvednout pytle na tříděný odpad.  

 

Poplatek ze psů je možné uhradit od ledna 2023 se stejným variabilním symbolem jako v loňském roce, 

splatnost poplatku je  

31. 3. 2023. 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  
- Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200,- Kč 

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

 

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. Blanka Urbanovská, správce poplatku, tel. 571 620 211 

Eva Vašková, správce poplatku, tel. 571 620 212 

 


