
 

Město Nalžovské Hory 
Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice 

 

 

Místní poplatky 2023 
 

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platný                 

od 1.1.2023:  

720 Kč 
 
 Splatnost poplatku je do 31.3.2023. 

 

Poplatníkem je: 

• fyzická osoba přihlášená v obci, 

• vlastník nemovité věci na území obce zahrnující byt, rodinný dům nebo 

stavbu pro rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. 

 

Rozdělení nádob podle složek odpadu a jeho ukládání: 

• Domácí popelnice – směsný komunální odpad po vytřídění. Dále lze 

k těmto popelnicím umisťovat jedlé oleje a tuky v uzavřených PET lahvích 

v rámci řádných svozů. Popeloviny lze odkládat pouze starší 48 hodin. 

V opačném případě hrozí samovznícení svozového auta a svozový 

dopravce popelnici nevyveze.   

Tříděný odpad: 

• Hnědé kontejnery – biologický odpad. Sezónně lze dále umisťovat trávu 

a větve do velkoobjemových kontejnerů přistavených v obcích, dle pokynů. 

• Modré kontejnery – papír. Pouze ve skladném stavu. 

• Žluté kontejnery – plasty, PET lahve, nápojové kartony a kovy. Tento 

kontejner jde dále na třídící linku. 

• Zelené kontejnery – sklo. Jedná se o sklo barevné i bílé. 

• Zelené kontejnery – textil. Umístěny v obcích Nalžovské Hory, Velenovy 

a Ústaleč. 

 



 

Město Nalžovské Hory 
Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice 

 

 

Místní poplatky 2023 
 

 

Místní poplatek ze psů platný od 1.1.2023: 

 

• 100 Kč za každého psa, jehož držitelem je fyzická nebo právnická 

osoba s pobytem nebo sídlem na území ČR a platí jej obci příslušné dle 

pobytu nebo sídla. 

 

Splatnost poplatku je do 31.3.2023. 

 

 

 

 

 

Způsoby úhrady: 
 

• V hotovosti nebo kartou od 4.1.2023 pouze v úřední dny (pondělí              

a středa od 8 hodin do 17 hodin) v budově MěÚ Nalžovské Hory. 

 

• Bankovním převodem po dohodě. Prosím uvádějte do poznámky jméno        

a příjmení poplatníka, identifikaci nemovitosti, případně počet psů                        

pro následnou kontrolu.  Účet číslo 4021351 / 0100. 

 

 

 

 

 

 


