MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Ve Vlašimi 1.12.2021

Vážený poplatníku,
z důvodu účinnosti nového zákona o odpadech dochází dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ke změně způsobu platby za komunální odpad.
Od 01.01.2022 již nebudete platit za komunální odpad dosavadním způsobem (Technickým službám, SVJ
částkou ve službách, částkou v nájemném, ….), ale formou místního poplatku z komunálního odpadu přímo
městu Vlašim.
Poplatníkem místního poplatku z komunálního odpadu je
1. každá fyzická osoba přihlášená na území města Vlašimi (tj. občan ČR přihlášený k trvalému pobytu a
cizinec s povoleným trvalým i přechodným pobytem),
2. vlastník nemovité věci na území města Vlašimi (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci),
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba k pobytu.

Pro platbu poplatku Vám byl přidělen variabilní symbol

UNIKÁTNÍ VARIABILNÍ SYMBOL
Tento variabilní symbol si pečlivě uložte, bude Vám sloužit pro platbu poplatku
v příslušné výši dle aktuálně platné vyhlášky i v následujících letech.

Místní poplatek stanovený pro rok 2022 ve výši 780 Kč je nutné uhradit

v období od 1.1.2022 do 31.3.2022.
Pro úhradu poplatku můžete využít následující možnosti (upřednostňujeme bezhotovostní převod):
1. Bezhotovostní převod na účet: 182-320084389/0800
s variabilním symbolem (unikátní VS)
a aktuální částkou poplatku (780 Kč v roce 2022)
2. V hotovosti v pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana
Masaryka 302, Vlašim (budova u Alberta).

Pokladní hodiny Městského úřadu,
Jana Masaryka 302, Vlašim:
Pondělí
8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
Středa
8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30 12:30 – 13:00
Pátek
8:00 – 11:30

3. Na poště složenkou typu A vyplněnou údaji potřebnými
k úspěšnému doručení platby na účet města Vlašimi
(odesílatel: poplatník s adresou; příjemce: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim;
účet: 182-320084389/0800; variabilní symbol (unikátní VS), aktuální částka poplatku).
Dostupné informace na:

https://www.mesto-vlasim.cz
Ing. Ivana Kotrčová v.r.
vedoucí Odboru vnitřních věcí

POPLATNÍK
Příjmení a Jméno
Ulice a číslo popisné
Obec
Datum narození

