INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE POPLATKU (DANĚ)
§ 56 ZÁKONA Č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST:
PONDĚLÍ
8:00-12:00, 13:00-17:00
STŘEDA
8:00-12:00, 13:00-17:00

lze učinit podání ústně do protokolu nebo
nahlížet do spisu

PRACOVNÍ DOBA, VE KTERÉ JE OTEVŘENA PODATELNA SPRÁVCE DANĚ:
PONDĚLÍ
8:00-12:00, 13:00-17:00
Mimo úřední hodiny pro veřejnost je
ÚTERÝ
8:00-12:00, 13:00-15:00
podatelna otevřena po ohlášení vstupu do
STŘEDA
8:00-12:00, 13:00-17:00
vrátníku na budově obecního úřadu
ČTVRTEK
8:00-12:00, 13:00-15:00
PÁTEK
8:00-12:00

ČÍSLO ÚČTU, NA KTERÉ SE PŘIJÍMAJÍ PLATBY, STANOVENÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU PLATBY
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 4022821/0100
Variabilní symbol:
místní poplatek - poplatek za odpady a místní poplatek – poplatek za psy – každý
z poplatníků má přidělen individuální variabilní symbol, symbol přiděluje správce poplatku
(obecní úřad)
MÍSTNÍ POLATEK ZA SYSTÉM ODPADŮ
Právní předpis:
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 – Místní poplatek – Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek na osobu
612,- Kč
je tvořen:
A. z částky 250,- Kč za kalendářní rok,
jejíž maximální výše je stanovena
zákonem a
B. z částky 362,- Kč za kalendářní rok,
jejíž výše je stanovena podle
skutečných nákladů
obce za rok 2014 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.
Splatnost - jednorázově

do 31. července kalendářního roku

Oznamovací povinnost, prominutí daně

do 30 dnů ode dne změny (formuláře na
www.velkapolom.cz – elektronický úřad)

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Právní předpis:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 – Místní poplatek – Poplatek ze psů
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Poplatek na psa
- držitel psa – nedůchodce
240,- Kč
- držitel psa – důchodce
120,- Kč
- držitel psa – podnikající osoba
240,- Kč
- každý další pes – držitel nedůchodce,
podnikající osoba
360,- Kč
- každý další pes – držitel důchodce
180,- Kč
Splatnost - jednorázově
do 31. března kalendářního roku
Registrace psa
pes starší tří měsíců života – do 30
kalendářních dnů (registrační formulář na
www.velkapolom.cz – elektronický úřad)
MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Právní předpis:
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 – Místní poplatek – Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Způsob užívání
Částka v Kč
umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje

50,00

umístění zařízení sloužících k poskytování služeb

10,00

provádění výkopových prací

10,00

umístění dočasných staveb

10,00

umístění reklamních zařízení

100,00

umístění stavebních zařízení

10,00

umístění zařízení lunaparků a jiných podobných atrakcí

10,00

umístění zařízení cirkusů

10,00

umístění skládek

10,00

vyhrazení trvalého parkovacího místa

10,00

pro kulturní akce

10,00

pro sportovní akce

10,00

pro reklamní akce

10,00

pro účel tvorby filmových a televizních děl

10,00

V případě užívání veřejného prostranství po dobu delší než jeden měsíc je možné stanovit
sazbu poplatku za užívání veřejného prostranství paušální částkou. Paušální poplatek je
stanoven pro tyto druhy užívání veřejného prostranství a v této měsíční částce:
Způsob užívání
Paušální část.
v Kč/měsíc
umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb

1.000,00

umístění dočasných staveb

1.000,00
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umístění stavebních zařízení

3.000,00

umístění reklamních zařízení

3.000,00

vyhrazení trvalého parkovacího místa
- osobní automobil

1.000,00

- nákladní automobil

2.000,00

SPRÁVNÍ POPLATKY
1. Vyplývající ze zvláštních zákonů (např. stavební zákon, zákon o matrikách atp.),
jejichž výkon byl obci (obecnímu úřadu) svěřený. Částka správního poplatku je
stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
2. Správní poplatek za výpisy poskytované na kontaktním místě CzechPoint, částka je
stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a schválena Radou obce Velká Polom dne 21.12.2007 usnesením č. 27 –
2007 ustanovení II. písm. a).
3. Správní poplatek za výpisy poskytované na kontaktním místě CzechPoint, a to
výpisy ze ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ (ROB, ROS, RPP), částka je stanovena zákonem č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Výpis na kontaktním místě CzechPoint
1. stránka
2. stránka a každá další stránka

Částka
v Kč/strana
100,00
50,00

Plnění povinností a uplatnění požadavků:
Místo
Obecní úřad Velká Polom, Opavská 58, podatelna
(I. patro, dveře č. 2, příp. II. patro dveře č. 7)
Podatelna
epodatelna@velkapolom.cz
Elektronická podatelna
epodatelna@velkapolom.cz
Úřední hodiny podatelny
pondělí, středa 8:00-12:00, 13:00-17:00
úterý, čtvrtek
8:00-12:00, 13:00-15:00
pátek
8:00-11:30
Identifikátor datové schránky
k9nbsq7
Technické nosiče, na kterých
USB, CD, DVD
jsou přijímány dokumenty
v digitální podobě
Podporované formáty
*.txt, *.doc, *.pdf, *.jpg, *.rtf, *.xls, *.htm, *.html
datových zpráv
Způsob nakládání s datovými
Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného
zprávami, u kterých byl zjištěn datového formátu nebo počítačového programu,
výskyt chybného datového
nebudou zpracovány. Pokud lze zjistit z přijaté datové
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formátu nebo počítačového
programu
Důsledky doručení neúplného
anebo poškozeného
dokumentu v analogové
podobě nebo dokumentu
v digitální podobě, které
nejsou podáním nebo
podnětem a nelze je vyřídit
podle jiného právního předpisu
Seznam elektronických adres
zaměstnanců s kvalifikovaným
certifikátem

zprávy elektronickou adresu odesílatele, bude na tuto
adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou
mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i
digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění
vady.

starosta@velkapolom.cz (Ing. Ludmila Bubeníková)
tajemnik@velkapolom.cz (Ing. Pavlína Mučková)
sekretariat@velkapolom.cz (Jana Brázdová)
matrika@velkapolom.cz (Lucie Divišová, DiS.)
organizacni@velkapolom.cz (Ing. Markéta Tvrdá)
spravni@velkapolom.cz; stocne@velkapolom.cz (Mgr.
Sabina Luzarová)
stavebni1@velkapolom.cz (Mgr. Renata Chmelová)
stavebni2@velkapolom.cz (Ilona Kalužíková)
stavsekr@velkapolom.cz (Andrea Hruzíková)
ucetni@velkapolom.cz (Ludmila Bariličová)
Seznam kvalifikovaných
Ing. Ludmila Bubeníková Postsignum QCA 1975071
certifikátů úředních osob
Ing. Pavlína Mučková Postsignum QCA 1951030
Postsignum VCA 823534
Lucie Divišová, DiS. Postsignum QCA 1842279
Postsignum VCA 782904
Ing. Markéta Tvrdá Postsignum QCA 1914293
Postsignum VCA 808834
Mgr. Sabina Luzarová Postsignum QCA 1924690
Postsignum VCA 822288
Jana Brázdová Postsignum QCA 1843042 Postsignum
VCA 783143
Mgr. Renáta Chmelová Postsignum QCA 1977681
Ilona Kalužíková Postsignum QCA 1998673
Andrea Hruzíková Postsignum QCA 1951081 Postsignum
VCA 823547
Ludmila Bariličová Postsignum QCA 1970284
Ověření platnosti na www.postsignum.cz (certifikáty uživatelů)
Ve Velké Polomi dne 13.06.2016
Zpracovala: Ing. Pavlína Mučková
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