Obecní úřad Litošice
Litošice 27 53501 Přelouč

Místní poplatky,
které se platí v obci Litošice

Poplatek za odpad – Obecně závazná vyhláška Obce Litošice č. 2/2019, o místním poplatku za
•
•
•

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

Platí každý, kdo má trvalý pobyt v Obci Litošice (Krasnice), nebo vlastní
rekreační objekt.
Každý poplatník má povinnost nahlásit na Obecní úřad vznik, nebo zánik
poplatkové povinnosti.
Poplatek pro rok 2020 je 550,- Kč za poplatníka

Poplatek ze psů – Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
•
•
•
•

Poplatek platí každý držitel psa, který má trvalý pobyt v Obci Litošice, včetně
místní části Krasnice
Poplatek se platí za každého psa staršího 3 měsíců.
Držitel psa má povinnost přihlásit na obecním úřadě pořízení, nebo pozbytí psa
do 15 dnů ode dne této skutečnosti.
Poplatek pro rok 2020 je 50,- Kč za psa a 75,-Kč za každého dalšího psa téhož
majitele.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – Obecně závazná vyhláška č. 3/2019,
•

•
•
•

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací,
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce.
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a
trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci
poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství.
Výši poplatku lze zjistit ve výše zmíněné vyhlášce.

Více informací o místních poplatcích lze zjistit na www.litosice.cz ve složce
„OBECNÍ ÚŘAD/dokumenty obce/vyhlášky obce“,

nebo přímo na obecním úřadě v Litošicích v době úředních hodin viz. informace pod čarou.
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