
INFORMACE PRO OBČANY: Místní poplatky 2023 

 

Poplatky ze psů: se musí uhradit v kanceláři ÚMČ nejpozději do 31.března příslušného    

kalendářního roku. Je potřeba nahlásit veškeré změny mající vliv na placení poplatku: 

pořízení, úhyn, ztrátu, darování psa. Pes musí být na ÚMČ přihlášen nebo odhlášen do 15-ti 

dnů po jeho pořízení nebo pozbytí. Při pořízení štěňat do 3 měsíců. Držitel psa musí psa 

staršího 6 měsíců nechat označit mikročipem. Sazby poplatků: 300,- Kč/rok jeden pes, 

600,- Kč/rok každý další pes. Důchodci, jejichž jediným příjmem je pouze důchod: 200,- 

Kč/rok jeden pes, 300,- Kč/rok za každého dalšího psa. 

Poplatky ze psů lze platit hotově v kanceláři ÚMČ nebo převodem na účet číslo: 

2000721309/0800, VS 1341 + číslo popisné vaší nemovitosti, např. čp.66: VS 134166. 

Převodem lze platit již psi přihlášené.  

Sáčky na psí exkrementy si každý chovatel může vyzvednout ZDARMA 

v kanceláři ÚMČ. 

 
Poplatky za hřbitovní služby:  smlouva na pronájem hrobové místa se uzavírá v kanceláři 

ÚMČ na 10 let, pronájem hrobového místa se platí na 10 let, cena 5,- Kč/1m2/rok bez 

ohledu na to, zda se jedná  o místo pro hrob, hrobku nebo urnový hrob. Nájemce současně 

zaplatí za služby spojené s údržbou hřbitova na 1rok. Výši poplatku za služby spojené 

s údržbou hřbitova stanovuje Zastupitelstvo na posledním jednání v příslušné kalendářním 

roce pro rok příští.  Na rok 2023 je výše stanovena, usnesení Zastupitelstva MČ č.6/3 ze dne 

12.12.2022, na 600,- Kč/rok. Poplatek za služby spojené s údržbou hřbitova se musí uhradit 

nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. Plán údržby hřbitova je vyvěšen na 

nástěnce na místním hřbitově. 

Úhradu lze provést dvojím způsobem: hotově v kanceláři úřadu nebo převodem na 

účet číslo: 9021-2000721309/0800, VS 602150000, místo posledních 0 uvedete číslo 

vašeho hrobu (uvedeno ve smlouvě) např. číslo hrobu 215 - VS 6021500215, číslo hrobu 

1 – VS 6021500001. Pokud vlastníte více hrobových míst, stačí uvést číslo pouze 

jednoho hrobu.  

Upozornění pro nájemce hrobových míst: před uložením urny nebo rakve s ostatky 

zemřelého musí být uložení nahlášeno na úřad ÚMČ a předložen doklad o úmrtí – úmrtní 

list. ÚMČ je povinen vést evidenci zemřelých osob uložených na místním pohřebišti. 

 

Nájemné z pronájmu obecního pozemku: lze platit pouze hotově v kanceláři ÚMČ na 

základě příslušné  smlouvy mezi ÚMČ a nájemcem, nejpozději do 30.6. příslušného 

kalendářního roku.  

 

 

Poplatek za užívání (zábor): nejprve je potřeba vyplnit formulář „Ohlášení užívání 

veřejného prostranství“ – informace na telefonu 724 190 291 nebo: 

tajemnik@mckralovice.cz. Výše poplatku je stanovena 10,- Kč/m2/ den. Fyzická osoba 

platí poplatek v kanceláři úřadu při ohlášení. Právnická osoba může platit poplatek 

osobně nebo převodem na účet číslo: 2000721309/0800, VS 1343. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


