
ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ SLOŽENEK  

 

Vážení občané,  

 

z důvodu neefektivnosti, přílišné nákladnosti a v souvislosti s převodem účtování poplatků do 

standardního programového prostředí, přikročí Městský úřad Chrastava ke zrušení zasílání 

složenek s výzvami k zaplacení poplatku za odpad, ze psů a nájemného z pozemků s platností 

od roku 2020. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Zrušeny budou složenky s výzvou na zaplacení poplatku za odpad daného roku. Každý občan 

(včetně dětí) bude mít přiděleno stálé číslo poplatníka pro poplatek za odpad, které bude 

používat jako variabilní symbol a podle kterého bude jeho platba identifikována. Sdělení o 

přiděleném čísle poplatníka bude zasíláno informativním dopisem do schránky na přelomu 

měsíců listopadu a prosince 2019.    

 

Od 1. 1. 2020 lze platbu poplatku za odpad provádět těmito způsoby:  

1) na pokladně Městského úřadu Chrastava – hotově nebo platební kartou 

2) jednorázovým bankovním převodem na účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu  

20036-0984852379/0800, variabilní symbol je stálé číslo poplatníka pro poplatek za odpad. Při 

platbě za více osob (např. rodina s dětmi) uveďte do poznámky pro příjemce platby čísla všech 

poplatníků (manžela/ky a dětí)  

3) trvalým příkazem ze svého účtu s roční frekvencí. 

Výše poplatku je určena obecně závaznou vyhláškou města Chrastava 

 

Splatnost poplatku je do 30. 4. kalendářního roku. Pololetní platby budou od roku 2020 

zrušeny. 

 

………………………………………………………………………………. 

 

Stejně tak nebudou rozesílány složenky s výzvou na zaplacení poplatku ze psů. Každý držitel 

psa má již přiděleno číslo poplatníka pro poplatek ze psů, které slouží jako variabilní symbol 

platby.  

 

Od 1.1.2020 lze platbu poplatku ze psů provádět těmito způsoby :  

1) na pokladně Městského úřadu Chrastava – hotově nebo platební kartou 

2) jednorázovým bankovním převodem na účet vedený u Sberbank CZ a.s., číslo účtu  

4200099066/6800, variabilní symbol je číslo poplatníka pro poplatek ze psů, specifický symbol 

1341.  

3) trvalým příkazem ze svého účtu s roční frekvencí. 

Výše poplatku je určena platnou Obecně závaznou vyhláškou města Chrastavy.  

 

Splatnost poplatku je do 31. 3. kalendářního roku 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Rovněž nebudou od 1. 1. 2020 rozesílány nájemcům složenky s výzvou na zaplacení 

nájemného z pozemků. Každý nájemce má již přiděleno číslo pro nájemné z pozemků, které 

slouží jako variabilní symbol platby.  

 



Od 1.1.2020 lze platbu nájemného z pozemků provádět těmito způsoby :  

1) na pokladně Městského úřadu Chrastava – hotově nebo platební kartou 

2) jednorázovým bankovním převodem na účet vedený u Sberbank CZ a.s., číslo účtu  

4200099066/6800, variabilní symbol je číslo plátce pro nájemné z pozemků, specifický symbol 

2131.  

3) trvalým příkazem ze svého účtu s roční frekvencí. 

Výše nájmu je určena nájemní smlouvou.  

 

Splatnost nájmu je určena v nájemní smlouvě, zpravidla do 1. 3. kalendářního roku. 

 

POZOR: jste-li plátcem všech 3 výše uvedených plateb, máte přiděleny 3 různé variabilní 

symboly (pro každou platbu jiný). 

 

Kolektiv hospodářsko-finančního odboru Městského úřadu Chrastava 
 


