
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                          

a odstraňování komunálních odpadů v roce 2018 

Stručný přehled poplatníků a částek k úhradě 

 

POPLATNÍK 

 

SPLATNOST 

 

ČÁSTKA 

 

fyzická osoba ve věku 7-69 let, která má v obci trvalý 

pobyt a cizinec, který má povolen trvalý pobyt, 

přechodný pobyt delší než 90 dnů nebo pobývá 

přechodně déle než 3 měsíce v Nymburce 

 

roční do 30.6.2018 

 

660,- Kč 

 

fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

(případně cizinec s pobytem v obci) a v roce 2018 

dosáhne věku 70 let a více (do 89 let včetně) nebo 

věku 6 let a méně  

 

roční do 30.6.2018 

 

 

 

500,- Kč 

 

 

 

fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

(případně cizinec s pobytem v obci) a v roce 2018 

dosáhne věku 90 let a více 

 

-------------------------------- 

 

OSVOBOZENÍ  

OD POPLATKU 

 

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 

určenou k individuální rekreaci a má trvalý pobyt       

v Nymburce 

 

roční do 30.6.2018 

 

          

380,- Kč 

 

 

fyzická osoba - cizinec, který má ve vlastnictví stavbu 

určenou k individuální rekreaci a má povolen trvalý 

pobyt, přechodný pobyt delší než 90 dnů nebo  

pobývá přechodně déle než 3 měsíce v Nymburce 

 

roční do 30.6.2018 

 

 

 

380,- Kč 

 

 

  

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 

určenou pro individuální rekreaci a nemá trvalý 

pobyt v Nymburce 

 

roční do 30.6.2018 

 

660,- Kč 

 

fyzická osoba  - cizinec, který má ve vlastnictví 

stavbu určenou k individuální rekreaci a má povolen 

trvalý pobyt, přechodný pobyt delší než 90 dnů nebo  

pobývá přechodně déle než 3 měsíce v jiné obci 

 

roční do 30.6.2018 

 

660,- Kč 



 

fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo 

rodinný dům  

 

roční do 30.6.2018 

  

660,- Kč 

 

!!!  Pro vlastníky všech uvedených staveb platí podmínka, že zde není hlášena k pobytu žádná 

fyzická osoba!!! 

Informace k nezletilým poplatníkům a jejich zákonným zástupcům 

Pokud nebude částka za nezletilého poplatníka uhrazena ve lhůtě splatnosti, přechází poplatková 

povinnost tohoto poplatníka na jeho zákonného zástupce. Znamená to tedy, že nedoplatek za rok 

2018 zaniká u nezletilého a zákonný zástupce se stává dlužníkem. 

Dodržujte prosím výše uvedenou lhůtu splatnosti místního poplatku! V případě včas 

nezaplaceného poplatku může být poplatek navýšen na trojnásobek. 

Číslo účtu: 19-504359359/0800, každý poplatník má svůj vlastní desetimístný variabilní symbol,      

na který je třeba částku zaslat. 

Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Nymburce, mají variabilní symbol:                      995xxxxxxx 

Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, mají VS: 996xxxxxxx 

Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, mají VS:                             998xxxxxxx 

Fyzické osoby – cizinci, s přechodným pobytem…, mají VS:                                                    997xxxxxxx 

 

V případě osvobození občanů ve věku 90 let a více a úlev pro občany ve věku 70 a více a dětí ve 

věku 6 let a méně není třeba údaje nahlašovat správci poplatku. Předpis v příslušné výši bude 

nastaven k 1.1.2018. 

Veškeré informace k  místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů (osvobození, ohlašovací povinnost) najdete 

v obecně závazné vyhlášce č. 8/2017. 

Informace (např. o variabilních symbolech, způsobech plateb, podmínkách osvobození…) poskytne 

osobně Vladislava Bodláková, referentka ekonomického odboru. 

Tel.: 325 501 459, email: vladislava.bodlakova@meu-nbk.cz. 
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