Přehled výše místních poplatků v obci Lichoceves1
na rok 2016
„ZA POPELNICE“2
výše

splatnost

fyzická osoba s trvalým pobytem v obci

600,- Kč

28. února

cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů

600,- Kč

28. února

vlastník domu nebo bytu, ve kterém není nikdo přihlášen
k trvalému pobytu

600,- Kč

28. února

vlastník rekreační nemovitosti

600,- Kč

28. února

Neplatí:
děti s trvalým pobytem v obci, ale které jsou umístěné v sociálních či výchovných zařízeních
senioři starší 70 let
lidé se zdravotním postižením, kteří mají průkaz ZTP/P
lidé s trvalým pobytem v obci, kteří ale žijí v domovech pro seniory či pro zdravotně postižené
ZE PSŮ
výše

splatnost

za prvního psa

150,- Kč

31. března

za druhého a dalšího psa

200,- Kč

31. března

příjemci důchodů3

100,- Kč

31. března

příjemci důchodů za druhého a dalšího psa

120,- Kč

31. března

Neplatí:
osoby nevidomé, bezmocné nebo s těžkým zdravotním postižením (ZTP/P)
cvičitelé psů určených k doprovodu zdravotně postižených
provozovatelé útulků pro psy
osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. myslivci)
ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
výše
za umístění dočasných staveb pro služby a prodej, stavebních
zařízení, skládek, za výkopové práce, za užívání pro reklamní a
filmové účely
za umístění reklamních zařízení

splatnost

10,- Kč/m2

při zahájení
(doba do 5 dnů)

3 dny
100,- Kč/m

2

(více než 5 dnů)

Neplatí:
za užívání na základě smlouvy (např. nájemní, o břemenu, pozemkové služebnosti apod.)
za skládku materiálu a stavebních zařízení pokud trvá méně než 24 hodin
organizace, které sdružují děti, mládež a handicapované, působí v oblasti školství, kultury, vědy,
výzkumu, zdravotnictví, sportu a sociálních služeb, složky integrovaného záchranného systému
za užívání při akcích, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

1

Pouze základní informace, podrobně viz obecně závazná vyhláška obce Lichoceves o místních poplatcích č. 2/2015.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3
Invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a sirotčího.
2

