Informace o vyplnění formuláře „Přiznání k poplatku“
I. Základní údaje
1) Společný zástupce – podává přiznání za rodinný dům, nebo bytový dům.
2) Počet poplatníků – počet všech poplatníků hlášených k trvalému pobytu v daném objektu.
II. Výpočet poplatků
1) Poplatek za osobu – počet poplatníků bez úlevy, nebo osvobození.
2) Poplatek při osvobození – počet osvobozených poplatníků.
3) Poplatek při úlevě – počet poplatníků s úlevou.
Studující předloží obecnímu úřadu potvrzení o ubytování od ubytovacího zařízení.
4) Kolonky č. 4 a 5 kolonky vyplní úřad, nevyplňujte!
„Přiznání k poplatku“ je možné předat do 31. 01. 2020 na obecním úřadě v Linharticích a to
v úřední den v pondělí v době od 8 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin a v ostatních pracovních dnech
od 8 do 11 hodin a kromě pátku i od 13 do 15 hodin.
Poslední vývoz popelnic roku 2019 bude 23.12.
Formulář „Přiznání k poplatku“ si můžete vyzvednout na obecním úřadě, v prodejně smíšeného zboží
nebo stáhnout z webových stránek obce Linhartice www.linhartice.cz.

Svoz domovního odpadu v roce 2020 – informace.
1) Svoz bude prováděn v pondělí 1x za 14 dní po celý rok, celkem 26 svozů v tyto dny:
6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2.,2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4. (nt.), 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.,
6. 7. (nt.), 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9. (nt.), 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.
3) Svoz plastů (pytlů) není v obci Linhartice prováděn. V obci jsou stanoviště kontejnerů na plasty.
Tímto žádáme občany, aby plastové lahve a jiné plastové odpady řádně sešlapali a do kontejnerů
na plast ukládali pouze plast a tetrapaky, (krabičky od mléka, džusů atd.).
4) Ve svozový den musí být nádoba s odpady na svozovém místě od 6.00 do 14.00 hodin.
5) Připadne-li svozový den na státem uznaný svátek, nebo na den pracovního klidu, je svozový
den první pracovní den následující po tomto svátku ( nt. – náhradní termín).
6) V obci je rozmístěno 8 modrých kontejnerů na sběr papíru. Žádáme občany, aby do těchto
kontejnerů ukládali pouze papír, dle návodu nalepeném na kontejneru. Kontejnery budou
vyváženy 1x za měsíc.
7) Prázdné plechovky je možno dávat do kontejneru u pana Franka v areálu výkupu surovin,
Linhartice č. 68.

