
POPLATKY  v obci  RAČICE-PÍSTOVICE  v roce 2022 

Platbu prosím proveďte až v měsíci lednu 2022!!! 

Na základě nového zákona musí obce vydat nově vyhlášku o odpadech. Naše obec vydává 
vyhlášku na přechodné období 2022-2023. Bude záležet na tom, s čím přijde firma Respono 
v dalších letech. Firma Respono ohlásila, že od 1. 1. 2022 bude navyšovat cenu, zároveň byla 
obec v loňském roce ve ztrátě 127 559 Kč. Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo o navýšení 
poplatku. 

A) Platba poplatku za komunální odpad v roce 2022 
 
Poplatek stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Račice-Pístovice. 
Správce poplatku: Obec Račice-Pístovice, Račice 72 

Změny oproti minulé vyhlášce z roku 2016: 

- osvobození od poplatku jsou občané od 80 roků (původně bylo 90) 

- navýšení ceny o 100 Kč, tedy 650 Kč (poplatek se od roku 2017 nenavyšoval) 

Výše poplatku: 650,- Kč  -  na osobu a rok s trvalým pobytem v Račicích-Pístovicích nebo  
 -  na osobu a rok, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, 

ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 
                                                /V místní části tzv. „Chaloupky“ – 550,-Kč/. 

Termín splatnosti poplatku:  j e d n o r á z o v ě   do  31. 03. 2022 

Způsob platby poplatku: 

 hotově v úřední den v kanceláři obce od 05. 01. 2022 
 nebo převodem z účtu od 01. 01. 2022 

Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit:  č.ú.  2820731/0100,  do poznámky uvést 
příjmení a jméno poplatníka.   

variabilní symbol   Račice 100 a číslo popisné, 

  Pístovice 200 a číslo popisné   

  chaty 300 a číslo evidenční 

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce (tzv. hromadná 
platba), např. člena rodiny, vlastníka domu (tzv. plátce poplatku).  

Po připsání platby poplatku na náš učet si budete moci vyzvednout známku v kanceláři.  

V případě hotovostní platby bude vydána po zaplacení poplatku v kanceláři. 



B) Platba poplatku ze psů v obci RAČICE-PÍSTOVICE  v roce 2022 

Výše poplatku:  100,- Kč za 1 psa a rok 
  

Termín splatnosti poplatku:  j e d n o r á z o v ě   do   31. 03. 2022 
  

Způsob platby poplatku: 

 hotově v úřední den v kanceláři obce od 05. 01. 2022 
 nebo převodem z účtu od 01. 01. 2022 

Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit: č.ú. 2820731/0100, variabilní symbol Račice 100 a 
číslo popisné, Pístovice 200 a číslo popisné, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému 
pobytu a do poznámky uvést příjmení a jméno držitele psa.   
 


