
OBECNÍ ÚŘAD VESTEC 
Vestecká 3, 252 50 Vestec 

 

Přehled místních poplatků  
na rok 2022 

 

 Poplatek za odpad 
 

- řídí se novou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci (účinná od 1.1.2022)  

- nově se bude poplatek hradit ZPĚTNĚ, nikoliv předem jako doposud – ZRUŠTE SI prosím 

stávající trvalé příkazy, NEPOSÍLEJTE NYNÍ ŽÁDNÉ PLATBY! 

- poplatek za rok 2022 bude splatný do 30.4.2023, informace o platbách budou zveřejněny  

- sazba je uvedena za 1 litr kapacity nádoby a zohledňuje také finanční náročnost svozu 

- poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště; pokud v nemovité věci nebydlí 

žádná fyzická osoba, pak je poplatníkem vlastník nemovitosti  

- platí povinnost poplatníka nahlásit změny údajů do 15 dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly 

Kapacita 
nádoby 

Frekvence 
svozu 

Sazba poplatku 
za 1 litr 

120 litrů 1x týdně 0,60 Kč 

120 litrů 1x za 2 týdny 0,60 Kč 

240 litrů 1x týdně 0,45 Kč 

1100 litrů 2x týdně 0,35 Kč 

1100 litrů 1x týdně 0,35 Kč 
 

 Poplatek ze psů 
 

- řídí se obecně závaznou vyhláškou č. 6/2019 o místním poplatku ze psů (účinná od 1.1.2020), 
ve znění pozdějších předpisů 

- poplatníkem je držitel psa 

- platí povinnost poplatníka nahlásit psa staršího 3 měsíců a také všechny změny údajů nejpozději 
do 15 dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly 

- poplatky jsou splatné do 31.3.2022 (neplaťte dříve než 1.1.2022) 

Poplatník První čipovaný pes Další čipovaný pes 

držitel psa 1000 Kč 1500 Kč 

držitel psa starší 65 let 200 Kč 300 Kč 

držitel ZTP, ZTP/P osvobozen od poplatku  

držitel psa převzatého z útulku 
provozovaného ve Vestci 

osvobozen od poplatku 
na 2 roky od převzetí psa  

- poplatky lze platit v hotovosti v podatelně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 

vedený u ČS: 0388054389/0800 nebo KB: 107-2845800287/0100, jako VS uvádějte 

u rodinných domů číslo popisné (např. VS: 141), u bytových domů VS ve tvaru: číslo bytu 

00000 č.p. (např. VS: 0500000375 pro byt č.5 v č.p. 375); do poznámky pro příjemce napište 

své příjmení a účel platby (např. Novák – pes)  



 

 Poplatky za užívání veřejného prostranství 
 

- řídí se obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011, kterou se stanovuje místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

- poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den zahájení 
užívání v případě užívání na dobu kratší než 5 dnů, v případě delšího užívání nejpozději 5 dní před 
zahájením užívání 
 

Sazba poplatku za každý i započatý m2 a za každý i započatý den  

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování 
služeb 

10 Kč 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč 

d) za provádění výkopových prací 10 Kč 

e) za umístění stavebních zařízení 10 Kč 

f) za umístění reklamních zařízení 100 Kč 

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč 

h) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč 

i) za umístění skládek 10 Kč 

j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10 Kč 

k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10 Kč 

l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč 

m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a 
televizních děl 

10 Kč 

 

Paušální sazba  

n) za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje 

250,- Kč za započatý m2  
za kalendářní měsíc 

o) za umístění reklamních zařízení 
15.000,- Kč za započatý m2 
za kalendářní rok 

 

        


