
 
Poplatky za komunální odpad v roce 2015 

 
 
Město Ústí nad Orlicí vydalo s účinností od 1.1.2015 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu (o místním poplatku za komunální 
odpad). Výše poplatku je stanovena na 550 Kč ročně na jednoho poplatníka (proti roku 
2014 se tedy nemění). 
Místní poplatek za komunální odpad platí: 
a) fyzická osoba, 

1.  která má v obci trvalý pobyt, 
2.  které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen 

trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 
3.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na 

území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 
4.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 

ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. 
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, 
které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, 
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Je-li poplatník v 
době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku 
tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v 
takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. Nezaplatí-li poplatek poplatník 
nebo jeho zákonný zástupce, vyměří městský úřad poplatek jednomu z nich. 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně. Tito poplatníci nemají nárok na osvobození nebo 
úlevy. 

1) Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:  
a)  jednou splátkou, nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, činí-li 

celková poplatková povinnost poplatníka, spol. zástupce domácnosti, vlastníka 
nebo správce domu méně než 1.000 Kč 

b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3 a do 30.9. příslušného 
kalendářního roku, činí-li celková poplatková povinnost spol. zástupce 
domácnosti, vlastníka nebo správce domu více jak 1.000 Kč a méně než 10.000 Kč 

c) ve čtyřech  stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 
příslušného kalendářního roku, případně ve dvanácti stejných splátkách, a to 
nejpozději do 25. dne příslušného měsíce, činí-li celková poplatková povinnost 
spol. zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce domu více jak 10.000 Kč 

d)  poplatek může být zaplacen i jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního 
roku. 

2) Místní poplatek za komunální odpad je poplatník povinen uhradit bez vyzvání 
správce poplatku vždy nejpozději v termínech uvedených v písm. a)-d) předchozího 
odstavce a to v hotovosti v pokladně Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 
562 24 Ústí nad Orlicí nebo bezhotovostně na příjmový účet správce poplatku číslo 
19-420611/0100, konst. symbol 1318. Variabilní symbol bude poplatníkovi, nebo 



společnému zástupci sdělen telefonicky na čísle 465 514 210, na žádost na 
elektronické adrese dolezalo@muuo.cz, nebo osobně v pokladně. Pro poplatníky, 
kteří hradili poplatek bezhotovostně v roce 2014 zůstává variabilní symbol beze 
změny. 
Platby budou přijímány v PO a ST od 8:00 do 17:00, v ÚT, ČT a PÁ od 8:00 do 
14:00. V pokladně je také možné platbu provést jak hotovostně tak i platební kartou. 
Při platbě v hotovosti i kartou sdělí poplatník, nebo společný zástupce rodné číslo. 

3) Osvobození a úlevy: 
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří mají ve městě trvalý pobyt a kteří prokáží: 

a) že se ve městě trvale nezdržují a současně hradí poplatek za odstraňování 
komunál. odpadu v jiné obci 

b) že v daném období byli ve výkonu trestu odnětí svobody a nebo jsou umístěni v 
ústavech sociální péče nebo v podobných zařízeních 

c)  že se ve městě trvale nezdržují a žijí v jiném státě po dobu celého kalend. roku 
d) úleva ve výši 50% poplatku se poskytuje poplatníkům, kteří pobývají v zařízení 

pro přechodné ubytování a prokáží to vhodným způsobem (např. smlouvou o 
ubytování). 

Pokud nebude místní poplatek za komunální odpad zaplacen včas nebo ve správné výši, 
vyměří správce poplatku místní poplatek za komunální odpad platebním výměrem a 
zvýší včas nezaplacený poplatek až na dvojnásobek!!! 
 
Ing. Jozef Polák, 
vedoucí finančního odboru 


