Jak si správně vypočítat a zaplatit poplatky na r. 2022
Co je důležité vědět ?
1) Splatnost – úhradu poplatků pro tento rok je třeba provést do 29.04.2022
2) Výše poplatků – pro rok 2022:
a) poplatek za psa - pro letošní rok se platí za 1. psa sazba 100,- Kč a za 2. a každého
dalšího 150,-Kč
b) poplatek za odvoz odpadu – pro letošní rok se platí:
600,- Kč za každou osobu s trvalým pobytem nebo 600,-Kč za nemovitost, kde není
přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba (tzv. rekreační nemovitosti)
Poloviční sazbu 300,- Kč platí děti do 15 let
c) vodné – pouze v části obce Záhrobí, platí se 440,- Kč za každou osobu přihlášenou
k trvalému pobytu, příp. za nemovitost určenou k rekreaci.
d) poplatek z pronájmu hrobového místa.
Nájemci budou jednotlivě upozorněni (buď při platbě ostatních poplatků na pokladně
Městského úřadu, příp. budou obesláni )
3) Způsob úhrady
a) bankovním převodem – pokud platíte více různých poplatků, nemusíte platit každý
zvlášť, ale můžete je zaplatit všechny dohromady jedním příkazem (my si je už
rozúčtujeme na jednotlivé položky). Prosím zvlášť věnujte pozornost vašemu
variabilnímu symbolu – viz níže bod 5
b) v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Bělčicích
c) složenkou na poště
4)

Číslo bankovního účtu - účet obce Bělčice : 0680334329/0800. Protože tento účet je
jediným provozním účtem obce (přicházejí sem veškeré platby od občanů), prosím věnujte
maximální pozornost rozlišení vaší platby variabilním symbolem (viz níže)

5)

Variabilní symbol – váš variabilní symbol v sobě obsahuje označení vaší části obce
(např. Bělčice, Hostišovice aj.) s rozlišením čísla popisného nebo evidenčního vaší
nemovitosti. Pozor u nemovitostí, které mají více poplatníků.

Zde si najděte svůj variabilní symbol
Váš variabilní symbol je v každém případě pětimístné číslo.
A.) První dvě číslice v sobě obsahují rozlišení jednotlivých částí obce Bělčice a navíc určují,
zda jde o nemovitost s číslem popisným nebo evidenčním a to takto:
rozlišení nemovitostí:
nemovitosti s číslem popisným
Bělčice
20
Hostišovice 40
Podruhlí
50
Tisov
60

nemovitosti s číslem evidenčním
Bělčice
22
Hostišovice
44
Podruhlí
55
Tisov
66

Újezdec
Závišín
Záhrobí

70
80
90

Újezdec
Závišín
Záhrobí

77
88
99

B.) Poslední tři číslice ve vašem variabilním symbolu v sobě obsahují číslo popisné nebo
evidenční psané odzadu (ostatní číslice jsou nuly). Pokud tedy má vaše nemovitost
jednomístné evidenční nebo popisné číslo- např. 1, pak poslední tři číslice ve vašem
variab. symbolu budou 001. U dvoumístného evidenčního nebo popisného čísla-např. 27,
budou poslední tři číslice 027. Trojmístné číslo popisné se bude psát celé (bez nul).
Nyní si uvedeme konkrétní příklady určení variabilního symbolu:
1./ Nemovitost v Bělčicích s číslem popisným 240 bude mít variabilní symbol 20240
(první dvě číslice – 20 označují, že se jedná o nemovitost v Bělčicích s číslem popisným,
poslední tři číslice – 240 již označují konkrétní číslo nemovitosti).
2./ Nemovitost v Hostišovicích s číslem evidenčním 9 bude mít variabilní symbol 44009
( první dvě číslice – 44 označují, že se jedná o nemovitost v Hostišovicích s číslem
evidenčním, poslední tři číslice – 009 již označují konkrétní číslo nemovitosti).
Pozor u nemovitostí, kde je více vlastníků nebo nájemců, tam používáme ještě další rozlišení
(např. bytové domy v Bělčicích). V těchto případech si raději zjistěte svůj variabilní symbol
dotazem na MěÚ Bělčice, tel. 383 492 480 nebo e-mailové adrese mesto@belcice.cz
Platby, které budou bez variabilního symbolu nebo bude variabilní symbol špatně
napsaný a nedokážeme je přiřadit ke konkrétnímu poplatníkovi, budeme muset vrátit.

Na závěr: pokud prosím dostanete upomínku, přestože jste již zaplatili, neprodleně nás
prosím kontaktujte na tel. čísle 383 492 480 nebo na e-mailové adrese mesto@belcice.cz.

