
Upozornění na splatnost místních poplatků v roce 2020 - 

aktuálně 

MěÚ Mladá Vožice jako správce místních poplatků nebude uplatňovat 

jakékoliv sankce za pozdní úhradu místních poplatků na r. 2020 splatných do 

31.3.2020 a to až do 30.9.2020.  

Fakticky je tedy všem poplatníkům umožněno zaplatit místní poplatky na r. 

2020 až do 30.9.2020 bez jakékoliv sankce. 

 

Poplatky můžete uhradit v pokladně MěÚ Mladá Vožice, převodem na č. účtu 

1422301/0100, na vyžádání Vám může být zaslána složenka.  

Prosíme všechny poplatníky, aby zvážili, zda poplatek budou platit hotově na 

pokladně MěÚ, nebo bezhotovostním převodem, případně složenkou. 

Variabilní symboly se nemění, na vyžádání Vám jej sdělí pracovnice 

finančního odboru – e- mail:  financni@mu-vozice.cz,  tel.: 603713093, 

381201915, 381201920. Pokud bude u úhrady na účet v poznámce uvedeno 

jméno a adresa poplatníka a za koho, nebo za jakou nemovitost poplatek 

hradí, případně že součástí je i poplatek ze psa, stačí uvést variabilní symbol 

1337. 

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

komunálních odpadů je stejná pro všechny poplatníky: 650,-Kč za osobu s trvalým pobytem v Mladé 

Vožici, 650,-Kč za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, 650,-Kč za osobu s trvalým 

pobytem v místních částech.  

Výše poplatku ze psů je pro fyzické osoby, chovající psy mimo bytové domy o třech a více bytech 

120,-Kč za prvního psa, za každého dalšího psa téhož držitele 200,-Kč, za psa, jehož držitelem je osoba 

starší 65 let také 120,-Kč a 200,-Kč, v ostatních případech 750,-Kč za 1. psa, 1125,-Kč za každého 

dalšího psa téhož držitele. 

Tyto místní poplatky stanovují obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů a  OZV 

4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů – aktuální pro r.2020. Tyto i ostatní vyhlášky jsou k nahlédnutí na 

internetových stránkách města: http://mu-vozice.cz v sekci vyhlášky a nařízení. 
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