Úhrada poplatků za rok 2022 - stočné
Podmínky odvádění odpadních vod, Stanovení cenových podmínek pro
odvádění vod fyzických osob za rok 2022
Úhrada poplatku za stočné
a) Výše poplatku na jednoho poplatníka je 400 Kč za rok se splatností do 30. 6. 2022.
Platba společným
zástupcem za poplatníky
1
400,400,2
400,800,3
400,1200,4 a více stejným způsobem = 400,- x počet osob na č. p.

Počet osob na č. p.

Předpis za 1 poplatníka

b) Výše poplatku za nemovitost, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, je 400 Kč
za rok se splatností do 30. 6. 2022.

Podmínky odvádění odpadních vod
Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod,
kterými jsou i vody srážkové. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.
Odběratel je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak,
popř. společenství vlastníků
Poplatek lze uhradit dvěma způsoby:

I.

Úhrada poplatku na pokladně Obecního úřadu Zlobice, č. p. 77

Při úhradě v hotovosti na pokladně musí poplatník nebo společný zástupce znát jméno, příjmení,
bydliště a datum narození všech poplatníků, za které poplatek odvádí, tzn. mít s sebou vyplněný
formulář „Oznámení společného zástupce“.
Úřední hodiny pro veřejnost:

Po - 13:00-17:00
II.

St - 8:00-12:00, 13:00-18:00

Čt - 8:00-12:00

Bezhotovostní převod na bankovní účet Obce Zlobice vedený u ČSOB

Úhrada bezhotovostním převodem odvedena poplatníkem nebo společným zástupcem, musí být
provedena jedním příkazem k úhradě. Úhrada musí být připsána na účet obce nejpozději do 30.

6. 2022. S vyplněným formulářem „Oznámení společného zástupce“ naloží podle popisu na
následující straně.
Adresa správce poplatku – Obecní úřad Zlobice, Zlobice 77, 768 31 Zlobice
Bankovní účet správce poplatku – 280575545/0300 vedený u ČSOB.

Variabilní symbol
Zlobice

61xxx (xxx = číslo popisné)

Bojanovice 60xxx (xxx = číslo popisné)

Oznámení společného zástupce
Společný zástupce oznámí správci poplatku jména, data narození a adresu poplatníků, za které bude
poplatek odveden. Pro toto oznámení poplatník nebo společný zástupce vyplní formulář „Oznámení
společného zástupce“, který je dostupný v elektronické formě na webových stránkách obce
(http://www.zlobice-bojanovice.cz) nebo si formulář vyzvedne na Obecním úřadě Zlobice, v úředních
hodinách pro veřejnost. Vyplněný formulář odevzdá elektronicky na e-mailovou adresu ou@zlobicebojanovice.cz nebo fyzicky na Obecním úřadě ve Zlobicích v úřední hodiny pro veřejnost anebo
vhozením v obálce do poštovní schránky Obecního úřadu (hnědá schránka u hlavních vstupních dveří do
budovy nebo schránka v bílých vstupních dveřích do úřadu). Informace ve zprávě pro příjemce u

bezhotovostního příkazu není splněním ohlašovací povinnosti!
Pokud nebude tento vyplněný formulář doručen na Obecní úřad Zlobice nejpozději v den platby, tak
nemůže být správně přiřazena platba k jednotlivým poplatníkům a platba bude brána jako
neidentifikovatelná, následně bude platba vrácena zpět na účet odesílatele. Navíc se za nesplnění
oznamovací povinnosti plátce vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty.

Platby a náhrady při porušení smluvních či právních podmínek se řídí Podmínkami
odvádění odpadních vod.

