
Poplatek ze psů

Poplatek ze psů  v RD 100,-Kč/ ročně

Poplatek ze psů v bytovém domě 500,-Kč/ ročně

U druhého a každého dalšího psa téhož držitele

v RD 150,-Kč/ ročně

v bytovém domě 750,-Kč/ ročně

U držitele invalid.,starob.,sirotčího důchodu,..u  RD …

v RD 100,-Kč/ ročně

v bytovém domě 200,-Kč/ ročně

U druhého a každého dalšího psa téhož držitele-důchodce

v RD 150,-Kč/ ročně

v bytovém domě 300,-Kč/ ročně

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 za provádění výkopových prací   1,-Kč/m2/den

 za umístění zařízení sloužícího k poskyt.prodeje 10,-Kč/m2/den

 za umístění stavebního zařízení   2,-Kč/m2/den

 za umístění reklamního zařízení 10,-Kč/m2/den

 za umístění lunaparků a cirkusů,atrakcí,   4,-Kč/m2/den

 za použití VP pro kulturní,sport.a reklamní akce   2,-Kč/m2/den

 za užívání VP pro potřeby tvorby film.a telev.děl 10,-Kč/m2/den

Poplatek - paušální částkou

 za umístění předzahrádek v měsících květen-září  500,-Kč/ měsíčně

Poplatek z ubytovací kapacity     4,-Kč za každé 

využité lůžko a den

Poplatek za povolení k vjezdu motor. vozidel do vybraných míst města

a) za vozidlo a den   20,-Kč/den

b) za vozidlo a rok - paušální poplatek 500,-Kč/ročně

Výše uvedené poplatky jsou stanoveny v OZV č. 4/2010 o místních poplatcích

Poplatek za likvidaci  komunálního odpadu   občané 440,-Kč/osobu/ročně

Výše uvedený poplatek je stanoven v OZV č. 3/2015 o místním poplatku

za provoz systému shromažďování  a odstraňoání komunálního odpadu.

                    Ceník služeb
MěÚ

Hlášení v místním rozhlase  121,-Kč/ 1 relace

Kopírování  černobílé    A4     2,-Kč/jednostranně

   A4     3,-Kč/oboustranně

Doprava

za zajištění služby malotraktoru s vlečkou 200,- Kč/ jednorázově

(dovozy,odvozy)

vozidlo AUSA kontejnerový nosič 200,- Kč/ jednorázově

za použití  přív.vozíku s korbou 200,- Kč/ den

za palivové dříví - dle kvality dřeva 600- 1 200,- Kč

Nájem  zahrádky     5,-Kč/1 m2/ 12 měs.

Nájem stánku 200,-Kč/den/kus

Nájem pivního setu  (stůl a 2 lavice) 100,-Kč/den

Hrobová místa     3,-Kč/ 1 m2/ měs. 

Odvádění odpadních vod-občané - Zábřeh    11,50 Kč/ 1 m3

Zpracoval MěÚ Dolní Benešov 28.8.2017

Poplatky a ceník pro občany, schválen v RM dne 28.8.2017 platný od  11.9.2017




