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spráVci bytových domů

Upozornění na nové povinnosti při platbě poplatku za odpad

N/ě§tský úřad Uhelské Hradiště, odbor životního prostředí, jako spráVce místního poplatku Vás
tímto žádá o íníolmování vlastníků bytů na novou povinnosi VyplýVající z Obecné závazné
vyhlášky města Uherské Hradiště č. 4l2o14, o mí§tním poplatku za provoz systému
shromažd'ování sběru, přepravy, tříděni, VyužíVání a odstraňování komUnálních odpadů (dále
]en místní poplatek za komunální odpad) platné od 01 ,01,2015 (dále jen ozv),

Změna se týká fyzických o§ob, které mají na území města Uherské Hradíště Ve Vlastnictví
stavbu ulčenou k individuální rekreaci, bvt nebo rodinnÝ dům. ve kteních není hlášena k pobvtu
žádná fvzická osoba, které nově p]atí poplatek za odpad, a to Ve Výši odpovídajicí poplatku za
jednu fyzickou osobu; máli ke stavbě uróené kindividuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu Vlastnické práVo Více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdilně,

PoVinnost ohlásit spráVci mistního poplatku za komunální odpad Vznik své poplatkové
povinno§ti splni poplatník nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu Vznikla poplatková povinnost
(čL 3 ozv),

současně timio Vyzývámé shora uvedené vlastníky, aby svou ohlašovací povinnosti, pokud
tak již neučinili, splnili vtermínu nejpozdéjí do 31,05,20'I5, a to osobně na odboru životního
prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště, odloučené pracoviště Protzkarova 33 čtvrté
patlo vpravo, v úředních dnech ponděii a středa (08,00_17,00), tel, 572525847, nebo
prostřednictvím elektronické pošty (dana,schreielova@mesto-uh,cz),
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