Obec Tchořovice
Místní poplatky v roce 2022
Poplatek za komunální odpad:
➢ osoba s trvalým pobytem 500,- Kč
osvobozeni od poplatků za komunální odpad jsou
• osoby starší 80 let s trvalým pobytem v obci Tchořovice
• děti narozené v roce 2022 s trvalým pobytem v obci Tchořovice
➢ majitel nemovitosti, ve které není hlášen nikdo k trvalému pobytu 700,- Kč
Poplatek za psa 100,- Kč
Poplatky za komunální odpad uhraďte nejpozději do 30. 6. 2022 a poplatek za psa do 31. 3. 2022.

Při platbě poplatků za komunální odpad, psa, při platbě faktury za odběr vody
a ostatních plateb využívejte především bezhotovostní převod na účet Obce
Tchořovice č. 680318329/0800.
Vzhledem k současné situaci v souvislosti s nákazou covid-19 omezte prosím platby
v hotovosti na OÚ Tchořovice.
Poplatek za komunální odpad a psa převodem na účet č. 680318329/0800,
• variabilní symbol číslo popisné,

•

do poznámky uveďte: jméno poplatníka a „odpad“ nebo „pes“
(např. Černý - odpad)
• při platbě za více členů domácnosti nebo více psů uveďte v poznámce např.
Černý - 3x odpad, 2x pes)
Platba faktury za vodu - převodem na účet obce 680318329/0800, variabilní symbol = číslo faktury
V případě bezhotovostní platby poplatku za komunální odpad je možné samolepku na popelnici
na rok 2022 vyzvednout v době úředních hodin na OÚ.
Úřední hodiny obecního úřadu ve Tchořovicích
středa 8 – 11:30
14 – 16
pátek 8 – 11:30
16 – 18
Při komunikaci s obecním úřadem upřednostňujte prosím písemný, elektronický či telefonický
kontakt před kontaktem osobním.
Vstup do prostor OÚ je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest a při dodržování
zvýšených hygienických požadavků.
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