ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ a NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA
Úhradu místních poplatků a nájmu hrobového místa lze uskutečnit:
• v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu v pokladně Městského úřadu Letovice
• bezhotovostním převodem na účet Města Letovice
Podklady pro úhradu bezhotovostním převodem:
Č. účtu Města Letovice: 820631/0100
Poplatek za komunální odpad:
Sazba: 550 Kč za kalendářní rok
• za fyzickou osobu přihlášenou k pobytu
• za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
Splatnost:
• do 30. 6. nebo
• do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnost, pokud poplatková povinnost vznikla v období
od 1.6. do 31.12.
Variabilní symbol:
• rodné číslo osoby přihlášené k pobytu, za kterou je poplatek hrazen (je-li jednou částkou
hrazen poplatek za více osob, uveďte do variabilního symbolu rodné číslo jedné osoby, rodná čísla
zbývajících osob uveďte do zprávy pro příjemce nebo sdělte jiným způsobem, např. emailem)

•

speciální číslo přidělené správcem místních poplatků – vztahuje se pro osoby, které platí
poplatek z titulu vlastnictví nemovitosti, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba

Poplatek ze psa:
Sazba:
Fyzická osoba
• v bytovém domě: v I. a II. zóně: 800 Kč, ve III. zóně: 300 Kč
• v ostatních domech (rodinný dům, rekreační objekt…): ve všech zónách: 300 Kč
• osoba, která v kalendářním roce dosáhne 65 let: v I. a II. zóně: 200 Kč, ve III. zóně: 100 Kč
Právnická osoba: 1.000 Kč
Splatnost:
• do 30. 6. nebo
• do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnost, pokud poplatková povinnost vznikla v období
od 1.6. do 31.12.
Variabilní symbol: 315039xxxx, kde xxxx je číslo psí známky
Zóny:
I: Masarykovo náměstí, ul. Čapkova, Nové Město, Tyršova, Českobratrská, Bártova, Pod Kostelem,
Pražská, Albína Krejčího po ul. Družstevní (or.č. 26, pravá strana)
II: Ostatní části města v k.ú. Letovice, ul. Pražská-čp. 86, 88, 90, 94 (tzv. Třešinky) a Třebětín
III: ostatní území neuvedené v zónách I. a II.

Poplatek z pobytu – uvádějte variabilní a specifický symbol
• Variabilní symbol: 3150044
• Specifický symbol: IČ (podnikající osoba), RČ (fyzická osoba nepodnikající)
Poplatek ze vstupného - uvádějte variabilní a specifický symbol
• Variabilní symbol: 3150048
• Specifický symbol: IČ (podnikající osoba), RČ (fyzická osoba nepodnikající)
Nájem hrobového místa:
• Variabilní symbol: 3110014xxx, kde xxx je číslo o nájmu hrobového místa
Kontakt: Zdeňka Zedníková, 516 482 222, mu.zednikova@letovice.net

