
Splatnost poplatků posunuta do 31. května 2021! 

 

Poplatek za komunální odpad dle obecně závazné vyhlášky obce Morašice č. 1/2019 

v roce 2021 platí fyzická osoba:  

• která má v obci trvalý pobyt, 
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům 

nacházející se na území obce Morašice, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu 

Roční sazba poplatku: 400,- Kč/poplatník 

Osvobození od poplatku, které je poplatník povinen oznámit: 
• děti do 6-ti let věku 
• osoby starší 80-ti let, které mají v obci hlášený trvalý pobyt.  

 
 
Poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky obce Morašice č. 2/2019 v roce 2021 
platí:  

• fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt 
nebo sídlo na  území obce. 

Roční sazba poplatku: za prvního psa 60,- Kč  

      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč 
Osvobození od poplatku, které je poplatník povinen oznámit a doložit:  

• osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem 
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 

 
U obou poplatků platí povinnost ohlásit správci poplatku vznik i zánik poplatkové povinnosti do 
30-ti dnů od skutečnosti nebo změny, která nastala.   

 
Splatnost poplatků je posunuta do konce května 2021. Složenky poplatníkům 
nezasíláme!  Po tomto termínu se může stát, že vám popelnice nebudou vyváženy.  
 
 
Způsoby úhrady poplatku: 

• hotově v úředních hodinách na obecním úřadu, vyčkejte do zmírnění protiepidemických 
opatření 

• bezhotovostním převodem na účet obce č. 5424531/0100 pod variabilním symbolem, který 
vám sdělíme na požádání  telefonicky na čísle 469 695 837 nebo na e-mailu 
urad@obecmorasice.cz . Variabilní symbol platí i pro následující roky. 
 

 
 
Vzhledem k nízkému počtu plateb nemáme platební terminál, a proto není možné platit kartou! 

 
 
Úřední hodiny obecního úřadu:  Pondělí, středa   8.00 – 12.00     14.00 – 17.00 hod. 
        Pátek             8.00 – 12.00   
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