
  ⇒ Poplatky za odpadové hospodářství

Zastupitelstvo  obce  Kunějovice  se  dle nové  právní  úpravy,  v  souladu  s  novou  legislativou 
na svém zasedání dne 29. 11. 2021 usnesením č. ZO 179/11/21 usneslo vydat na základě § 14 
zákona č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto  Obecně závaznou vyhlášku 
obce  Kunějovice  č.  02/2021,  o  místním  poplatku  za  obecní  systém  odpadového 
hospodářství  _strojově čiteln  é | č. j.: OÚKU 189/12-11/2021-Lu

Místní  poplatek  za  provoz  obecního  systému  odpadového  hospodářství  je  stanoven  obecně 
závaznou vyhláškou obce a od 1. 1. 2022 je v Kunějovicích jeho výše  1 000 Kč na poplatníka 
za rok.

Poplatníky  jsou  všechny  osoby  přihlášené  k pobytu  v Kunějovicích.  Ohlašovací  povinnost 
k poplatku mají také fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není k pobytu přihlášena žádná osoba.

Zaplacením  tohoto  místního  poplatku  přispívají  poplatníci  nejen  na  zajištění  svozu  nádob 
na směsný komunální odpad, ale také na provoz celého systému pro nakládání s komunálním 
odpadem – tzn. na třídění odpadů, obsluhu kontejnerů, na přistavení velkokapacitních kontejnerů 
při jarních a podzimních úklidech, na svoz nebezpečného odpadu, na obsluhu odpadkových košů 
atd.

Poplatek je možné do konce května příslušného kalendářního roku uhradit v hotovosti v pokladně 
Obecního úřadu Kunějovice, nebo také složenkou či převodem na účet obce, 

bank. spoj.: 31729-371/0100 KB 

 

Formuláře k ohlášení:

• Rodinný dům nebo byt:

viz. odkaz níže

• Rekreační objekt:

viz. odkaz níže

   Ohlášení-RD, byt
   Ohlášení-rekreační objekt
   - a na webových stránkách obce: https://www.obeckunejovice.cz/formulare/

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat starostu obce p. J. Lőwyho na telefonu 724 341 480 
nebo e-mailu kunejovice@post.cz 
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