
INFORMACE 

Místní poplatek za komunální odpad -   

obecní systém odpadového hospodářství 

           Statutární město Pardubice vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu, jako v předchozích 
letech, podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o místních poplatcích). 
          Na základě novely zákona o místních poplatcích město Pardubice od r. 2022 vybírá poplatek  

za komunální odpad dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. 7/2021, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen OZV č. 7/2021). Příslušnou OZV  

č. 7/2021 najdete na stránkách města Pardubic: http://www.pardubice.eu/ - Menu - Město – Vyhlášky 

a nařízení – Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.  

Splatnost místního poplatku pro rok 2022 je opět prodloužena do 30.6.2022.  

Sazba poplatku pro r. 2022 činí 650,- Kč  

Poplatek je možné uhradit:  

a) v hotovosti v pokladně ÚMO Pardubice IV, Bokova 315, Pardubice IV dle platných úředních 

hodin, do 30.6.2022 i na pokladnách ostatních městských obvodů a Magistrátu města 

Pardubic. 

b) složenkou 

c) bankovním převodem na účet MO Pardubice IV: dle údajů na složence 

POZOR číslo účtu se skládá z předčíslí 19 a č. 1205459389, kód banky 0800  

Při zadávání pište: 19-1205459389/0800 
 

Zároveň upozorňujeme:  

Poplatníkem je: 

a) fyzická osoba přihlášená ve Statutárním městě Pardubice, tzn. fyzické osoby přihlášené 

k trvalému pobytu (občani ČR), ale i cizí státní příslušníci s trvalým nebo přechodným 

(dlouhodobým …) pobytem (viz OZV č. 7/2021, čl. 2 poplatník, odst. 1) 

b) vlastník (tzn. fyzická i právnická osoba) nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům, nebo 

stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna 

na území města Pardubice 
 

K 1.1.2022 se mění některá ustanovení osvobození:  

-  Od 1.1.2022 poplatek platí nejen cizí státní příslušníci s trvalým pobytem, ale i s přechodným  

    (dlouhodobým …) pobytem. 

- Od 1.1.2022 poplatek platí i vlastníci nemovitostí, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný  

   dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a zároveň jsou všichni vlastníci přihlášeni  

   ve městě Pardubice.   

 

Příslušná osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství jsou uvedena 

v OZV č. 7/2021 - v čl. 7 osvobození. Údaj rozhodný pro osvobození  je poplatník povinen ohlásit správci 

poplatku nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku. V případě, že poplatník nesplní 

povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve stanovené lhůtě nárok na osvobození zaniká.  

 

Každý poplatník je povinen podat správci poplatku  ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své 

poplatkové povinnosti (OZV č. 7/2021, čl. 4 ohlašovací povinnost).  
 

V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 466 859 844, adrese ÚMO Pardubice IV, 

Bokova 315, 530 03 Pardubice - Pardubičky nebo e-mailu: Marcela.Macounova@umo4.mmp.cz.  

Formuláře k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství najdete na stránkách: 

http://www.pardubice.eu/ - Město – Městské obvody – Městský obvod Pardubice IV - Poplatky – 

Poplatek za TKO–formuláře  


