
 

 

 

Obecní úřad Kochánov 
Kochánov 60, 582 53 Štoky, IČ 005 79 882, www.kochanov.cz 

 

ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE TELEFON E-MAIL V KOCHÁNOVĚ 

 Ing. Roman Vácha +420 604 604 491 oukochanov@seznam.cz 18.07.2014 

          

 

 

 

Informace o způsobu placení poplatků ze psů, za odpady a vodné 

 

Vážení spoluobčané. 

 

Povinnost občanů platit poplatky ze psů, za odpady a vodné je dána schválenými obecně 

závaznými vyhláškami a uzavřenou Smlouvou o odběru pitné vody (Obecně závazná 

vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů, Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů). 

 

Poplatky lze platit čtyřmi možnými způsoby: 

1) bezhotovostní převod na číslo účtu obce vedeném u Komerční banky č. 30323-521/0100,    

specifický symbol - číslo popisné domu plátce, 

2) v hotovosti na obecním úřadu v termínech 23.07. (středa) a 24.07. (čtvrtek), vždy od 

18:00 hodin do 19:00 hodin. 
3) složenkou na číslo účtu obce vedeném u Komerční banky č. 30323-521/0100, specifický 

symbol - číslo popisné domu plátce, 

4) po předchozí dohodě s hospodářkou obce paní Petrou Chlubnou na mobil 777 136 708. 

 

Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31.07. a činí za prvního psa 50,--Kč, za druhého a  za 

každého dalšího psa téhož držitele 50,--Kč. 

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů (odvoz odpadu) je splatný nejpozději do 20.12. Sazba 

poplatku za odpad pro rok 2014 činí: 500,-- Kč za osobu, děti do 18 let včetně a osoby starší 

75-ti let – 250,-- Kč.  

 

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může Obecní úřad Kochánov zvýšit 

až na trojnásobek. 

 

Vodné bude účtováno podle skutečně spotřebované vody (dle vodoměru) a je splatné do 

31.12.2014. 

 

Dále je možné k 31.07. zaplatit zálohu za odvoz odpadu a zálohu za odběr vody ve výši, 

kterou si zvolí občané dle vlastního uvážení. 
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