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Svoz komunálního odpadu v roce 2021 - upozornění občanům 
 

Vážení spoluobčané,  
dovolujeme si Vás upozornit na nutnost uhradit poplatek za svoz 

komunálního odpadu na rok 2021 vyplývající z vyhlášky č. 1/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku zůstává stejná jako v roce 
2020. 
To znamená, že pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt se jedná o 
částku 350,-Kč/rok/osoba a pro občany, kteří mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci se jedná o částku 450,-Kč/rok/rekreační 
objekt. 
 
Současně žádáme o provedení úhrady poplatku za psa na základě Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2019 ve výši 50,-Kč, a za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele 100,-Kč. Je-li držitelem osoba starší 65 let, činí poplatek 30,- Kč a 
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 60,-Kč.  
 
Platbu můžete provést v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Javor během 
úředních hodin od 16.00 do 18.00 hod. nebo bezhotovostně bankovním 
převodem na účet obce 23126351/0100 vedený u Komerční banky, a.s., 
pobočka Klatovy. Při bezhotovostní platbě použijte kvůli identifikaci plátce 
variabilní symbol vytvořený z čísla popisného domu a roku, např. u domu čp. 
37, bude variabilní symbol 372021, v případě čísla evidenčního, vepište před 
toto číslo „1“, např. u domu č. ev. 37, bude variabilní symbol 1372021 a dále do 
poznámky pro příjemce uveďte svoje příjmení. 
Z důvodu současné pandemické situace prosím o upřednostnění platby 
bezhotovostním bankovním převodem.  
 
Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.3.2021. 
 
Pokud budete uplatňovat nárok na osvobození od místního poplatku, 
vyzvedněte si formulář během úředních hodin v kanceláři Obecního úřadu 
Javor, nebo si jej stáhněte z webových stránek obce http://www.sumavanet.cz/javor/. 
 
Případné dotazy týkající se dané záležitosti s Vámi ráda vyřídí starostka obce, 
paní Dita Bytelová, během úředních hodin, případně e-mailem. 
 
                                                                                                        Dita Bytelová, starostka obce                                                                                                        


