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PŘEHLED A MOŽNOSTI PLATBY POPLATKŮ 

na rok 2023 
 

Výběr poplatků na rok 2023 bude prováděn, v průběhu měsíce ledna roku 2023, a to od 

9.1.2023 a platbu poplatků prosím proveďte nejpozději do 31.1.2023.  

 

POPLATKY JE MOŽNÉ UHRADIT TĚMITO ZPŮSOBY: 
 

• v kanceláři Obecního úřadu Doubravice, v úředních hodinách, které najdete 

níže nebo na našich webových stránkách www.obecdoubravice.cz, a to buď 

v hotovosti nebo nově i platební kartou (od 16.1.2023). 

 

• přes internetový e-shop obce na webových stránkách obce: 

https://sluzby.alis.cz/obecdoubravice (odkaz v horním menu „Poplatky“).  

 

• převodem na běžný účet obce Doubravice č.ú.: 460939/0300. 

 

DŮLEŽITÉ! V případě platby přes internetový e-shop nebo platbou na běžný účet Vám bude 

známka na popelnice osobně doručena (schránka) pracovníkem úřadu. Pro platby přes 

převodem na běžný účet, prosím vždy uvádějte číslo popisné jako variabilní symbol! 
 

V měsíci lednu budou vyvážet pouze popelnice dle zaslaného rozpisu pro rok 2023, který je 

také k nahlédnutí nebo ke stažení na webových stránkách obce www.obecdoubravice.cz, a to i 

s původní známkou na rok 2022. Popelnice vůbec bez známky nebude vyvezena. Od 1.2.2023 

již nebude vyvezena žádná popelnice bez známky na rok 2023! 

                                                      

PŘEHLED POPLATKŮ na rok 2023: 
 

Svoz komunálního odpadu tzv. známka na popelnici (dle obecně závazné vyhlášky obce 

Doubravice č. 1/2021): 

• Občan s trvalým pobytem v obci Doubravice (1x za 14 dní) 660, -Kč / osoba                         

  

Sazba poplatku za psa činí ročně (dle schváleného ZO ze dne 23.11.2021 bod č. 4): 

• Za prvního psa chovaného jedním držitelem v rodinném domě   200, -Kč 

• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě  200, -Kč 

       

Svoz velkoobjemové odpadu 

Občané obce Doubravice (s trvalým bydlištěm) mají nyní od 1.12.2022 nově možnost využívat 

k odvozu a likvidaci nebezpečného a velkoobjemového odpadu také sběrný dvůr společnosti 

FCC, a to konkrétně Sběrný dvůr u areálu letiště v Plané u ČB. Mimo to bude standardně v 

obci probíhat 2x ročně svoz velkoobjemového odpadu, jako v předešlých letech. Více 

informací na https://www.obecdoubravice.cz/potrebuji-vyridit-na-urade/sber-

velkoobjemoveho-odpadu/.  
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