Upozorňujeme občany, že dle OZV obce je nutno do konce března 2015 uhradit nejméně
jednu polovinu poplatku za komunální odpad a dále celý poplatek za předzahrádky a psy.
Výše poplatku za komunální odpad zůstává nezměněna a činí 410,- Kč za osobu na rok
2015.
Poplatek lze uhradit hotově v úřední dny tj. v pondělí a ve středu od 8,00 do 11,30 hod
a od 12,30 do 17,00 hod. v kanceláři na Obecním úřadě v Křelově nebo převodem na účet
obce, číslo účtu 1801734359/0800, variabilní symbol – rodné číslo bez lomítka.
Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce. V případě
hromadné platby provedené bankovním převodem je nezbytné do 3 dnů od provedení
platby, oznámit Obecnímu úřadu v Křelově na emailu ucetni@krelov.cz za které osoby byla
platba provedena.
Pokud nebude oznámení provedeno, není možné platbu rozúčtovat a osoby, za které mělo
být hromadnou platbou uhrazeno, budou dlužníky na poplatku až do okamžiku dodání
oznámení o rozpisu platby.
Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci,
většinou rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.
Pokud uplatňujete osvobození od platby, doručte do 31.3.2015 na Obecní úřad v Křelově
žádost o osvobození od platby poplatku za komunální odpad.

Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) Poplatníci podle § 10b) odst.1 písm.a) zákona, pokud se v obci v průběhu kalendářního
roku 6 měsíců nepřetržitě nezdržují
b) Poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v místě sídla ohlašovny

