P O P L A T K Y 2019
vybírané Obcí Rochlov
Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb.:
- poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu
- poskytnutí informace z inf. syst.
- poplatek za vidimaci (ověření shody stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie s originálem)
- poplatek za legalizaci (ověření podpisu nebo razítka)
- poplatek za apostilu (ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v
zahraničí)
- provedení autorizované konverze na žádost
- přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

50,- Kč
50,- Kč
30,- Kč
30,- Kč

strana
podpis nebo razítko

100,- Kč

dokument

30,- Kč
100,- Kč

strana
žádost
1.strana/každá další
strana
1.strana/každá další
strana
1.strana/každá další
strana
1.strana/každá další
strana
1.strana/každá další
strana
1.strana/každá další
strana

- výpis z katastru nemovitostí

100,- Kč/50,-Kč

- výpis z živnostenského rejstříku

100,- Kč/50,-Kč

- výpis z obchodního rejstříku

100,- Kč/50,-Kč

- výpis z bodového hodnocení řidiče

100,- Kč/50,-Kč

- seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč/50,-Kč

- insolvenční rejstřík

100,- Kč/50,-Kč

- opětovné vydání údajů k datové schránce v průběhu 3 tet
- připojení sjezdu na místní komunikaci
- zvláštní užívání komunikace na 10 dnů
- zvláštní užívání komunikace na půl roku
- zvláštní užívání komunikace na rok

Místní poplatky
Poplatky za užívání veřejného prostranství

200,-Kč
500,- Kč
100,- Kč
500,-Kč
1000,-Kč

osobu

rozhodnutí
rozhodnutí
rozhodnutí
rozhodnutí

- za umístění prodejních zařízení
- za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování služeb
- za provádění výkopových prací
- za umístění stavebního zařízení
- za umístění reklamního zařízení
- za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
- za umístění skládek
- za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
- za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
- za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
Poplatek za psa
- za jednoho psa
- za druhého a každého dalšího psa
Poplatek ze vstupného
- kulturní a sportovní akce
- prodejní a reklamní akce
Poplatek z ubytovací kapacity
- za každé využité lůžko

10,- Kč
10,- Kč
2,- Kč
2,- Kč
10,- Kč
5,- Kč
4,- Kč
4,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
1800,- Kč
100,- Kč
150,- Kč

m2 / den
m2 / den
m2 / den
m2 / den
m2 / den
m2 / den
m2 / den
m2 / den
m2 / den
m2 / den
rok
rok
rok

10%
20%
5,- Kč

den

750,- Kč

osoba/rok

20,-Kč
150,- Kč

km
1/2 hod

4,- Kč
6,-Kč
6,-Kč
9,- Kč
10,- Kč
15,-Kč

list
list
list
list
list
list

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
- za poplatníka

Poplatkové služby,nájmy a prodeje
- přeprava MAGMA
- sečení trávy
- A4 jednostanná kopie
- A4 oboustanná kopie
- A3 jednostanná kopie
- A3 oboustanná kopie
- A4 jednostanná kopie barevně
- A4 oboustanná kopie barevně

- pronájem pozemků
- administrativní poplatek za vystavení povolení vjezdu do obecních lesů
- administrativní poplatek za vystavení povolení rybolovu místní občan

dle druho a účelu
pronájmu
200,-Kč
povolenka
cena stanovená dle pravidel rybolovu
idividuálně

