
OBEC LÍŠNÝ 
Líšný 2. díl č.p. 60, 468 22 Líšný 

 

Vážení spoluobčané, 

Již rok v naší obci platí obecně závazná vyhláška č. 3/2021. Tato vyhláška upravuje místní poplatek za obecní systém 

odpadového hospodářství. Vyhláška byla vydána na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a je 

stále dostupná na webové stránce obce: Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuná (lisny.cz).  

Obec Líšný touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.  

Poplatníkem poplatku je:  

(1)a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo  

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená 

žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.  

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit 

poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

Sazba poplatku činní 800,- Kč. 

Splatnost poplatku je k 31.3. příslušného kalendářního roku. V případě neuhrazení má právo správce poplatku, 

navýšit jeho výši až na trojnásobek. 

Úleva je poskytnuta osobám: 

a) jedná se o samostatně žijící osobu, která dovrší v daném roce 70 let, a to ve výši 300 Kč;  

b) a která dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 6 let, a to ve výši 300 Kč.  

Upozorňujeme, že se jedná o výši úlevy, z čehož vyplívá že poplatek činní v těchto případech 500 Kč.  

Většina poplatníků poplatek řádně zaplatila. Našlo se však několik výjimek, který pravděpodobně z neznalosti, či 

obdobného důvodu poplatek neuhradila. Těmto osobám nabízíme poslední možnost uhradit poplatek za loňský rok 

s poplatkem letošním. V případě neuhrazení do stanoveného termínu bude poplatek z loňského roku navýšen o 50 % 

a letošního o 25% za každý měsíc.  

Ideálně poplatek uhraďte na účet obce 12827451/0100, kde do poznámky udejte jména, za koho je poplatek hrazen. 

Poplatek je také možné uhradit v úřední hodiny v hotovosti na obci.  

 

 

https://www.lisny.cz/files/tinymce/uredni%20deska/dokumenty2021/OZV%20poplatek__Lisny_listopad_2021a.pdf
https://www.lisny.cz/files/tinymce/uredni%20deska/dokumenty2021/OZV%20poplatek__Lisny_listopad_2021a.pdf

