Informace k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
v roce 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou statutárního města
Pardubice č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (uvedená vyhláška je
k dispozici u správce místního poplatku a na https://www.pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni).
Poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt vč. cizinců, kteří mají na území města trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt po dobu delší než 3 měsíce nebo splňují další podmínky čl. 2 odst. 1 písm. a)
výše uvedené vyhlášky, a také vč. dětí, které v daném roce dovršily 6 let. Dále jsou to osoby, které mají ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na území statutárního
města Pardubic, ve kterých není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku pro rok 2022 činí 650,-- Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 30. června 2022, v případě
změny trvalého pobytu se poměrně krátí podle počtu celých měsíců, ve kterých měl poplatník trvalý pobyt
na území městského obvodu. Výše uvedená obecně závazná vyhláška umožňuje ve stanovených případech
osvobození od poplatku (např. pro občany v domovech důchodců, na třetí a další nezaopatřené dítě atd.).
Osvobození je nutno každoročně dokládat. Upozorňujeme, že došlo ke změně v osvobození od poplatku,
např. bylo zrušeno osvobození za přechodný pobyt cizinců, kteří na území České republiky pobývají
přechodně po dobu delší než 3 měsíce, a také bylo zrušeno osvobození za byty a rodinné domy, ve kterých
není přihlášena žádná fyzická osoba a jsou vlastněny osobami, které jsou přihlášené nebo mají sídlo
v Pardubicích.
V průběhu února – května 2022 jsou jednotlivým poplatníkům doručeny složenky na platbu místního
poplatku z titulu trvalého pobytu, v průběhu dubna-června 2022 pak složenky z titulu vlastnictví stavby, bytu,
domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci. Úřad městského obvodu zasílá tyto složenky z vlastní iniciativy,
protože to zjednodušuje správu místního poplatku. Povinnost zaplatit tento poplatek tedy nevyplývá
z obdržení složenky, ale je stanovena výše uvedenými právními předpisy.
Chtěli bychom občany upozornit na to, že stejně jako v předchozích let budou v r. 2022 zasílány složenky
s částkou, která bude zahrnovat jak místní poplatek na r. 2022, tak i případné nedoplatky z předchozích let
vč. případných předepsaných zvýšení za nezaplacený místní poplatek za předchozí roky.
Poplatek lze platit převodem na účet (č. účtu je 181570036/0300), složenkou, v hotovosti nebo
bezhotovostně prostřednictvím karty na pokladně úřadu MO Pardubice V, případně na ostatních městských
obvodech nebo na pokladně magistrátu (do 30. 6. 2022). Při platbě v hotovosti využijte přednostně pokladnu
našeho Úřadu městského obvodu Pardubice V a pro zjednodušení identifikace platby vezměte s sebou
příslušnou poštovní poukázku. Při platbě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol poplatníka (je
uveden na složence nebo ho lze zjistit telefonicky u příslušné pracovnice úřadu). V případě převodu na účet
za několik rodinných příslušníků je nutno buď poslat platby jednotlivě s příslušnými variabilními symboly nebo
provést jednu celkovou platbu, ale uvést variabilní symboly poplatníků, za které se platba provádí, do
poznámky pro příjemce na bankovním příkazu. V případě, že vlastník domu provádí hromadnou platbu za
nájemníky převodem na účet, je nutné zaslat na úřad městského obvodu rozpis plateb s uvedením jména,
příjmení, adresy, data narození a částky za jednotlivé osoby. Pokud nebude u přijaté platby možno zjistit
variabilní symbol, nelze správně přiřadit platbu na příslušného poplatníka.
V případě nezaplacení tohoto poplatku se postupuje v souladu s výše uvedeným zákonem o místních
poplatcích a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že nezaplacené
poplatky se vyměřují a následně dochází k jejich exekuci.
Další informace o poplatku můžete získat přímo na odboru ekonomickém Úřadu městského obvodu
Pardubice V, Češkova 22 u p. Aleny Nadrchalové, (e-mail: alena.nadrchalova@umo5.mmp.cz, tel. č.
466 301 267) nebo p. Libuše Luskové, (e-mail: libuse.luskova@umo5.mmp.cz, tel. č. 466 301 269).

