
Informace k místním poplatkům pro rok 2022 

 

______________________________________________________ 

 
I. Místní poplatek ze psů 

 

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 3/2019 

 
Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa se sazba 

                               zvyšuje o 50 % sazby (tzn.za každého dalšího psa téhož majitele 150,- Kč)                                                                                                

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  

 

Poplatek je možno uhradit během ledna, února až do konce března 2022. 

 

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17 

                                      nebo 

převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS : 1341 + čp. 

 

POPLATEK  JE  SPLATNÝ  DO  31.03.2022   

 

 

Ohlašovací povinnost vzniku a zániku poplatkové povinnosti majitelů psů 

 

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl 

psa staršího tří měsíců.  

Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti 

(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 

 

Formuláře k přihlášení psa a změnu - odhlášení psa najdete v záložce - 

Dokumenty ke stažení - Místní poplatky. 

 

_______________________________________________________ 

 

 
II. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

 

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2021 

 
Poplatek za odpady pro fyzickou osobu přihlášenou v obci – sazba poplatku je 440,-  Kč. 

                                      Děti od 11 - 15 let včetně – ve výši 50 % sazby. 

 

Osvobozeni od poplatku jsou:  - děti do věku 10 let včetně 



                                                  - občané obce Dobrá starší 80 let včetně. 

 

                                     

Poplatek za odpady z vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 

pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na 

území obce činí 440,- Kč.    

                                       

Formuláře k přihlášení k poplatku za odpady naleznete v záložce – Dokumenty 

ke stažení – Místní poplatky. 

 

Poplatek je možno uhradit během ledna, února, …až do konce září 2022. 

 

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17 

                                      nebo 

převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS : 1337 + čp. 

- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište jednotlivé osoby. 

 

 

POPLATEK  JE  SPLATNÝ  DO  30.09.2022 

 

 
Informace k osvobození a úlevám od poplatku za odpady 

 

Co je nutno udělat?   
Podat písemnou žádost a doložit příslušné dokumenty. 

 

Do kdy musím podat písemnou žádost a doložit příslušné dokumenty? 

Do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození a úlevu. 

 

Kde vezmu žádost? 

Žádost si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, kancelář č. 17, nebo v záložce 

Dokumenty ke stažení – Místní poplatky. 

 

Kdo písemnou žádost nepodává 

1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně 

2. zákonní zástupci dětí od 11-15 let včetně 

3. občané obce Dobrá starší 80 let včetně 

4. vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu,  

    ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, 

     že vlastník nebo alespoň jeden ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. 

 

Kdo písemnou žádost podává do 30 dnů, pokud chce uplatnit úlevu nebo osvobození  

1. studenti, kteří studují a jsou ubytování mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v roce, 

    maximálně do věku 26 let.  

2. všichni ostatní, kteří spadají do skupin v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2021 čl. 7 Osvobo- 

    zení a úlevy(vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v odstavci – Kdo písemnou žádost nepodává) 

3. poplatníci, kteří jsou přihlášeni v obci a kteří jsou poplatníky poplatku za odkládání komu- 

    nálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště. 



Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě 

Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či 

osvobození vyřídit, a hlavně kdy, což je nejdůležitější. 

Také jsou tyto žádosti na webových stránkách obce v záložce Dokumenty ke 

stažení - Místní poplatky. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

III. Místní poplatek ze vstupného 

 

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 4/2019 

 

 
Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z vybraného vstupného na: 

                                          kulturní akci, sportovní akci, prodejní nebo reklamní akci. 

 

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba), která akci pořádá je povinna nejpozději 5. dnů 

před konáním akce ohlásit (vyplnit formulář) správci poplatku (dveře č.17) druh akce, 

datum a hodinu jejího konání, výši vstupného. (dle OZV Obec Dobrá č.4/2019) 

 

POPLATEK  JE  SPLATNÝ  DO 15 DNŮ  ode dne skončení akce 

 

Formuláře k ohlášení akce naleznete v záložce – Dokumenty ke stažení – Místní 

poplatky. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

IV. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

 

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 5/2019 
 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
- se platí za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových 

prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro 

umístění staveních 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 nebo potřeby tvorby filmových a 

televizních děl.  

 

Poplatník místního poplatku (fyzická nebo právnická osoba), která užívá veřejné prostranství 

způsobem výše uvedeným. V případě vzniku platební povinnosti v důsledku realizace 

stavebních prací je poplatníkem vždy investor. 



 

Ohlášení provede poplatník (vyplní formulář) správci poplatku (dveře č.17)  nejpozději 5 dní 

před zahájením užívání veřejného prostranství – pokud bude doba užívání kratší než 3 dny, 

je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného 

prostranství. 

 

Poplatek se platí od prvého dne užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání 

skončilo. 

 

Výši tohoto poplatku určuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, čl. 5. 

 

Místa veřejného prostranství jsou uvedená v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Obecně 

závazné vyhlášky č.5/2019.   

 

___________________________________________________________________________ 


