
 
Informace finančního odboru Městského úřadu Nýrsko 

k úhradě místních poplatků v roce 2017 
 

 
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
- Sazba   555,-Kč -  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 
                          - cizinec, který pobývá na území ČR déle než 3 měsíce 
                          - vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.  
 
- Sazba  167,-Kč/ student ubytovaný na internátě, koleji, nájemním bytě 
                            (po doložení prohlášení a potvrzení o studiu). 
 
-  Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny v článku 6 obecně závazné vyhlášky města 
Nýrska č.4/2015.  Existenci  skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu musí 
poplatník prokázat. Potřebné tiskopisy   lze vyzvednout v kanceláři č.6 na MěÚ Nýrsko nebo 
stáhnout na  http:/www.sumavanet.cz/munyrsko/ v sekci formuláře pro podání.  
 
- Splatnost poplatku: leden -  duben 2017.  
 
- Platba:  
-  v hotovosti v pokladně MěÚ Nýrsko, kancelář č.6   
-  bezhotovostně, číslo účtu, variabilní symbol a částku v Kč lze zjistit v kanceláři    č.6 nebo   
dotazem na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz.    
- složenkou, která bude roznášena   poplatníkům, kteří  poplatek neuhradili   v pokladně nebo 
převodem. Složenky jsou určeny k platbě na poště a  tisknou se jednotlivě pro každého 
poplatníka zvlášť,  nelze na nich provést sloučení poplatků pro celou rodinu.  
Platby za rodinu lze rozložit do více měsíců (leden – duben) při dodržení termínu splatnosti. 
      
 
2) Poplatek ze psů  
 
- Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt 
nebo sídlo na území města Nýrska. 
- Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.  
- Sazby jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č.5/2010. 
- Splatnost: do 30.4.2017, popř. 2. splátka do  31.8.2017 u poplatků přesahujících 200,- Kč. 
- Platba: v hotovosti v pokladně města, kancelář č. 6, převodem na účet,  popř.  složenkou  
doručenou  v dubnu 2017.  
 
Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům můžete získat na MěÚ, kancelář č.6,  
dotazem na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz,  popř. v obecně závazných vyhláškách. 


