OBEC ŠAFOV

se sídlem Obecní úřad, Šafov 78, 671 06 Šafov
V Šafově dne 15.12.2021

Placení poplatků na rok 2022
POPLATEK za svoz ODPADU – splatný nejpozději do 31. srpna 2022
Roční sazby dle Vyhlášky obce č. 2/2021:
o Osoba s trvalým pobytem v obci
o Vlastník stavby určené k rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k TP

750 Kč
750 Kč

Způsob úhrady:
a) V hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Šafov 78.
Úřední hodiny:
ÚTERÝ
07:30 – 17:30
PÁTEK
7:30 – 13:00
b) Bezhotovostně na účet obce č.: 152325605/0300.
Jako variabilní symbol použijte číslo domu + do zprávy příjemce jméno a příjmení.
(Možnost úhrady na dvě splátky: 1.splátka → do 31. března; 2. splátka → do 31. srpna)
Žádáme Vás o zodpovědnost při třídění odpadu, aby nemusel být poplatek za svoz odpadu
navyšován. Třídění přináší finance do obecního rozpočtu zpět.

POPLATEK za PSA – splatný nejpozději do 31. března 2022
Roční sazby dle Vyhlášky obce č. 2/2019:
o Poplatek za prvního psa:
o Poplatek za druhého a každého dalšího psa:
o Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let:
o Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let:

100 Kč
150 Kč
50 Kč
75 Kč

Způsob úhrady:
a) V hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Šafov 78.
Úřední hodiny:
ÚTERÝ
07:30 – 17:30
PÁTEK
7:30 – 13:00
b) Bezhotovostně na účet obce č.: 152325605/0300.
Jako variabilní symbol použijte číslo domu + do zprávy příjemce jméno a příjmení.

POPLATEK za PRONÁJEM POZEMKŮ
o Poplatek je splatný do 30. dubna 2022 bez vyzvání.
o Výše poplatku je určena na základě podepsané smlouvy.

POPLATEK za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (parkování, umístění skládek)
Dle Vyhlášky obce č. 3/2019:
o Poplatek je splatný do 30. dubna 2022 bez vyzvání.
o Výše poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa činí 100,- Kč/rok.
o Výše poplatku za umístění skládek činí 10Kč/m2 za každý i započatý měsíc.
o Podle platné vyhlášky je povinnost skládku ihned po založení nahlásit na úřadě.

POPLATEK za BIO Popelnice
o Poplatek je splatný do 31.prosince 2022 bez vyzvání
o Výše poplatku činí 196,-Kč na základě předávacího protokolu
Podle zákona 170/2017 je povinnost pro poplatníky nahlásit jakékoliv změny PÍSEMNĚ.
To znamená:
Pokud se osoba s TP v obci po VĚTŠINU ROKU nezdržuje, musí písemně doložit, že
poplatek za odpad platí v jiné obci, nebo městě.
Každého nového psa, nebo naopak uhynulého psa písemně nahlásit, nebo odhlásit.
Pokud nebude písemně oznámeno, bude poplatek automaticky nastaven a vymáhán.
Pokud nebude jakýkoliv poplatek včas uhrazen, bude účtováno ihned penále
z prodlení.
Povinnost je na Vaší straně.
Veškeré změny a novinky jsou pravidelně zveřejňovány na úřední desce
Obecního úřadu (u zastávky autobusu, u vchodu na úřad a na stránkách obce –
www.safov.cz).
Důležité informace jsou rozesílány pomocí SMS brány.
Pokud chcete mít novinky na svém mobilu, stačí nahlásit své telefonní číslo na úřadě.

Obec Šafov je zapojena o projektu „Zelená obec“, v rámci tohoto
projektu poskytuje svým občanům možnost zbavit se vysloužilých
elektrospotřebičů prostřednictvím:
- sběrného boxu, který je umístěn na Obecním Úřadě za vchodovými
dveřmi sem náleží menší elektrospotřebiče (např. baterie, fény, toustovače,
holicí strojky, apod… )
- větší elektrospotřebiče (např. lednice, televize, mikrovlnky, apod… ) lze
odevzdat po předchozí domluvě s pracovníkem obecního úřadu do obecní
stodoly.

