Přehled místních a uživatelských poplatků v obci Bludov v roce 2021
Níže uvedené místní a uživatelské poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu
Bludov v úřední dny, tj. v pondělí a středu:
- v omezeném provozu v rámci vládních opatření v době od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00,
- v normálním provozu v době od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00
Z důvodu úspory Vašeho času je lépe využít bezhotovostní platební styk, číslo účtu je
1905607389/0800. Variabilní a specifické symboly jsou uvedeny níže. Pakliže chcete využít plateb
přes SIPO, vyzvedněte si formulář na pokladně Obecního úřadu Bludov.
Místní poplatek za komunální odpad (OZV č. 1/2020)
Splatnost: 31. 3. 2021
Základní sazba: 633,- Kč/osoba
V případě, že je poplatník zapojen do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství,
poplatek se snižuje. Hodnota jednoho EKO bodu se stanovuje na 6,- Kč.
Variabilní symbol: rodné číslo
Specifický symbol: 1340
Místní poplatek ze psů (OZV č. 6/2019)
Splatnost: 31. 3. 2021
Sazba:
- za 1. psa 120,- Kč
- za 2. a dalšího psa 180,- Kč
U držitelů psů starších 65 let:
- za 1. psa 20,- Kč
- za 2. a dalšího psa 30,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa
Specifický symbol: 1341
Uživatelský poplatek za stočné (sazby schváleny Radou obce Bludov)
Vodoměry
Splatnost: 20. 8. 2021 do 31. 8. 2021 na pokladně OÚ
Sazba: 33,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2021
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021
Poplatek na osobu a rok: 1155,- Kč včetně DPH (33,- Kč x 35 m3)
Variabilní symbol: rodné číslo
Specifický symbol: 2321
Firmám je stočné fakturováno, příslušné informace o platbě naleznete na dané faktuře.
Upozornění :
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazných vyhlášek, které jsou k dispozici na
webových stránkách obce Bludov na www.bludov.cz . Uživatelský poplatek za stočné se platí na
základě smlouvy mezi obcí Bludov a majitelem nemovitosti, jež je napojena na kanalizaci. V případě,
že dojde k jakékoliv změně, poplatník je povinen tuto změnu neprodleně nahlásit. Konejte tak, prosím,
na pokladně Obecního úřadu v Bludově.
V Bludově dne 19. 1. 2021
Obecní úřad Bludov

