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Město Kroměříž 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA 
KROMĚŘÍŽ  č.1/2016 

o místních poplatcích 

 

      Zastupitelstvo města Kroměříž se na svém zasedání dne 22.prosince 2016 
usnesením č. XI. usneslo vydat   na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Č Á S T  I. 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Město Kroměříž zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): 

a) poplatek ze psů 

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

c) poplatek za užívání veřejného prostranství 

d) poplatek z ubytovací kapacity 

e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a    

    odstraňování komunálních odpadů 

 

(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Kroměříž (dále jen „správce 
poplatku“).1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

1) §14 odst.3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o místních 
poplatcích“ 
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Č Á S T   l I. 

Poplatek ze psů 

 

Čl. 2 
Poplatník a předmět poplatku 

 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která    
má trvalý pobyt nebo na sídlo na území města Kroměříž.2) 

(2)  Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.3) 

 

Čl. 3 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, 
nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. Poplatek se platí za každý i 
započatý kalendářní měsíc. 
 
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa 
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4) 

 

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická 
osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), 
přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková 
skutečnost nastala. 

 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

 
 (1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku, tj. finančnímu odboru Městského 
úřadu v Kroměříži, vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. 
Stejným způsobem je povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti. 
 
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku 
osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat. 
 
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci 
poplatku některé další údaje stanovené v Čl. 31 této vyhlášky. 
 
_____________________ 

2) § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích 

3) § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích 

4)  § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 5 

Sazba poplatku 

Sazby poplatku za každý kalendářní rok činí: 

 

 

Čl. 6 
Splatnost poplatku 

 
(1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek, a to : 
 
a) poplatek, který je nižší než 600,- Kč, nejpozději do 31.března  každého  
    kalendářního roku, 
 
b) činí-li poplatek 600,- Kč a více, je možno ho zaplatit ve dvou stejných splátkách,  
    vždy nejpozději k 31.březnu a 30. září každého kalendářního  roku. 
 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je  
____________________________________ 
5) o jediný zdroj příjmu jde v případě, jestliže poplatníkem je důchodce, který nemá jiný příjem, než tento důchod. O jediný zdroj 
příjmu nejde v případě, kdy tento má příjem z nájmu, pobírá dividendy, podíly ze zisku a z titulu členství v obchodní společnosti. 
Taktéž nejde o jediný zdroj příjmu v případě, že bydlí ve společné domácnosti s výdělečně činnou osobou, která jej uplatňuje u 
daně z příjmu jako vyživovanou osobu. 

 za prvního psa 
za druhého a každého dalšího 

psa téhož držitele 

 a) sazba poplatku za psa, jehož držitel má 
trvalý pobyt nebo sídlo v domě se 4 a více 
byty 
 

800,- Kč 1200,- Kč 

 b) sazba poplatku za psa, jehož držitel má 
trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě a 
v domě s max. 3 byty nebo v jiných 
objektech  v k.ú. Kroměříž, případně na 
ohlašovně – Velké nám. č.115 Kroměříž 

400,- Kč 600,- Kč 

 c) sazba poplatku za psa, jehož držitel má 
trvalý pobyt nebo sídlo v místních částech: 
Bílany,Hradisko,Drahlov,Kotojedy, 
Postoupky,Těšnovice, Trávník, 
Vážany,Zlámanka  

200,- Kč 300,-Kč 

 d) sazba poplatku za psa, jehož držitel je 
poživatel invalidního, starobního, 
vdovského, vdoveckého, který je jejich 
jediným zdrojem příjmu5/ anebo poživatel 
sirotčího důchodu 

200,- Kč 300,- Kč 
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poplatek splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla. 
 
(3) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.  
 

Čl. 7 
Osvobození a úlevy 

 
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba: 
 
a) nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem 
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,  
 
b) provádějící výcvik psů, určených k doprovodu těchto osob, 
 
c) provozující útulek zřízený Městem Kroměříž pro ztracené nebo opuštěné psy,  
 
d) které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,6) 
 

e) která chová psi k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených, 
 
f) Policie ČR a Městská policie v Kroměříži a osoby držící speciálně cvičené 
ochranářské psy, pokud jsou využíváni ke služebním účelům a mají příslušné  
osvědčení, 
 
g) která převzala psa z útulku od okamžiku převzetí nejdéle však do doby, kdy bude 
znám jeho vlastník, resp. kdy bude pes odevzdán v souladu s platnými právními  
předpisy novému vlastníku), tj. nejdéle 2 měsíce. 
 
(2) Úleva z příslušné sazby uvedené v Čl. 5 ve výši 100,- Kč se poskytuje držiteli psa, 
jehož pes má trvalé označení (např. tetování, mikročip).  
 
(3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod pro osvobození. 
 

Čl. 8 
Identifikace psů 

 
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa a to bez ohledu na to, 
zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Na známce je vyznačen 
název "Město Kroměříž" a evidenční číslo. Tato známka je nepřenosná na jiného 
psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.  
 
 
 
 
_________________________ 
. 
6) např. z.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
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Č Á S T   III. 
Poplatek za  lázeňský nebo rekreační pobyt 

 
Čl.9 

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku 
 

(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a 
za úplatu pobývají na území města Kroměříž za účelem léčení nebo rekreace, pokud  
neprokáží jiný důvod pobytu.7) 

 

(2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městu 
Kroměříž odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která 
přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.8)  
 

Čl. 10 
Ohlašovací povinnost 

 
(1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku, kterým je odbor kultury a 
cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž, vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 
15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob 
za úplatu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí plátce správci poplatku 
ukončení činnosti, spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. 
 
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku 
některé další údaje stanovené v Čl. 31 této vyhlášky. 
 
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje 
dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo 
místo trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního 
dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být 
vedeny přehledně a srozumitelné. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně 
z časového hlediska.9) 

Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. 
 
(4) Ubytovatel je povinen do 10-ti dnů po ukončení příslušného čtvrtletí podat odboru  
kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž vyúčtování poplatku. 

 
Čl. 11 

Sazba poplatku 
 

     Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento 
dnem příchodu.  
 
 
 
_____________________ 
 
7) § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
8) § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
9) § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 12 
Splatnost poplatku 

 
     Ubytovatel odvede poplatek správci poplatku nejpozději do 15-ti dnů od 
předložení vyúčtování dle Čl. 10 odst. 4. Ubytovatel je povinen výši poplatku doložit 
průkaznou evidencí ubytovaných. 
 

Čl. 13 
Osvobození  

 
 Poplatku za lázeňský a rekreační pobyt nepodléhají: 
 
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou 
držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, 
 
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti 
(výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.10) 
     

 
Č Á S T   IV. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství  
 

Čl. 14 
Předmět poplatku, poplatník 

 
 (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání 
veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění 
dočasných  staveb a zařízení sloužících  pro   poskytování  prodeje  a   služeb,  pro  
umístění stavebních 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.11) 

 

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které 
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1.12) 

 

Čl. 15 
Veřejné prostranství 

 
(1) Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky se rozumí všechna náměstí, 
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru.13)  
 

 (2) Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou 
______________________ 
10) § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
11)  § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
12) §  4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
13) § 34 z.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 
 

Čl. 16 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do 
dne, kdy toto užívání fakticky skončilo a prostranství bylo uvedeno do stavu 
umožňujícího obecné užívání (např. odstranění lešení, odvoz materiálu, zrušení 
stánku a pod.). 

 
Čl. 17 

Ohlašovací povinnost 
 
 (1) Poplatník je povinen oznámit zahájení užívání veřejného prostranství správci 
poplatku, kterým je odbor správy majetku a služeb Městského úřadu Kroměříž, 
nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, tj. v den zahájení zvláštního užívání 
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem 
uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující  
pracovní den.   
 
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené 
v Čl. 31 této vyhlášky. 
 
(3) Ohlašovací povinnost mají i ti, kteří jsou touto vyhláškou od placení poplatku 
osvobozeni zcela, nebo kteří jsou od placení poplatku osvobozeni po dobu vyhláškou 
stanovenou. 
 
(4) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která 
má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to 
nejpozději do15 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 
 
(5) Po ukončení zvláštního užívání veřejného prostranství je poplatník povinen 
oznámit tuto skutečnost bezodkladně, nejpozději do 15 pracovních dnů po skončení 
zvláštního užívání. 
 

Čl. 18 
Sazba poplatku 

 
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 
 
a) za provádění výkopových prací 
- do 30. kalendářních dnů                                                                        5,- Kč/ m2/den   
- od 31. kalendářního dne                                                                      10,- Kč/ m2/den   
 
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje - 
stánkový a pultový prodej (umístění stánků, pultů, které nejsou stavbou ve smyslu 
stavebních předpisů,)                                                                               5,- Kč/m2/den 
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c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje – 
restaurační zahrádky – (tj. vymezené místo, na kterém se poskytují služby v rámci 
živnosti „hostinská činnost“, které je k této činnosti vybaveno a funkčně souvisí 
s provozovnou určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštních 
předpisů14/ a má stejného provozovatele jako uvedená provozovna)      2,- Kč/m2/den                                                                          
- v místních částech města Kroměříž                                                       1,- Kč/m2/den  
 
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – prodej z automobilu 
(pojízdná prodejna apod.)                                                                       15,- Kč/m2/den 
 
e) za umístění reklamních zařízení všeho druhu  
- u silnic a místních komunikací uvnitř MPR (viz příloha č.2)                 30,- Kč/m2/den   
- u silnic a místních komunikací mimo MPR                                           20,- Kč/m2/den 
   
f) za umístění zařízení staveniště a skládek materiálu na veřejném prostranství 
- do 60. kalendářních dnů                                                                        5,- Kč/ m2/den   
- od 61. kalendářního dne                                                                      10,- Kč/ m2/den   
 
g) za užívání veřejného prostranství pro konání kulturní, sportovní, reklamní akce 
nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                               10,- Kč/m2/den 
 
(2) Paušální částkou se stanovuje poplatek takto: 
 
a) za použití veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa na 
místních komunikacích a ostatních veřejných komunikacích                10 000,- Kč/rok 
 

 
 
b) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů aj. obdobných atrakcí       1 000,- Kč/týden 
 
(3) V případě souběhu více zvláštních užívání téhož místa veřejného prostranství se 
vybírá poplatek stanovený nejvyšší sazbou.  
 

Čl. 19 
Splatnost poplatku 

 
(1) Poplatek je splatný nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.  
 
(2) Poplatek stanovený roční paušální částkou může poplatník uhradit ve dvou 
stejných splátkách, z nichž první je splatná nejpozději v den zahájení užívání 
veřejného prostranství a druhá do šesti měsíců od započetí užívání veřejného 
prostranství. 
 
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je 
dnem, ve které je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující 
pracovní den. 
 
 
__________________________ 
 
14) z.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 20 
Osvobození a úlevy 

 
(1) Od poplatku je po prokázání rozhodných skutečností zcela osvobozeno užívání 
veřejného prostranství: 
 
a) z akcí bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně  
    prospěšné účely,15)  
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou16/,  
c) pro umístění volebních poutačů politických stran a volebních uskupení v období  
    volební kampaně; toto období upřesní Rada města Kroměříž svým usnesením, 
d) při opravě fasád, střech, konstrukčních prvků fasád domů obrácených do  
    veřejného prostranství ve městě Kroměříž po dobu uvedenou v rozhodnutí o  
    zvláštním užívání veřejného prostranství; při nedodržení lhůty uvedené  
    v rozhodnutí o zvláštním užívání veřejného prostranství bude vyměřen poplatek za  
    dobu překročení užívání veřejného prostranství ve výši dle ustanovení čl.18 odst.1  
    písm.f) této vyhlášky (umístění zařízení od 61. kalendářního dne),  
e) pro umístění zařízení staveniště a skládek materiálu apod. u objektů v majetku  
    města Kroměříž, u stávajících i nově budovaných objektů státních organizací,  
    zdravotnických, školských, tělovýchovných, společenských organizací a církví po  
    dobu uvedenou v rozhodnutí o zvláštním užívání veřejného prostranství; po  
    uplynutí lhůty uvedené v rozhodnutí o zvláštním užívání veřejného prostranství  
    bude vyměřen poplatek za dobu překročení užívání veřejného prostranství ve výši  
    dle ustanovení čl. 18 odst.1 písm. f) této vyhlášky (umístění zařízení od 61.  
    kalendářního dne), 
f)  pro konání kulturních, sportovních aj. akcí pořádaných městem Kroměříž, pro    
    konání akcí, na nichž se finančně podílí Město Kroměříž nebo právnické osoby,   
    jichž je město Kroměříž zřizovatelem, zakladatelem nebo společníkem, 
g) jakýmkoliv způsobem (viz čl.14 odst.1)městem Kroměříž, právnickými osobami,  
    jejichž zřizovatelem,  zakladatelem nebo společníkem je město Kroměříž, 
h) pro umístění přenosných reklamních zařízení sloužících k informaci o konání  
    kulturní, sportovní, výstavní, vzdělávací aj. akce bez vstupného, nebo jejíž výtěžek  
    je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, 
i)  jakýmkoliv způsobem (viz č. 14 odst. 1) státními institucemi a právnickými  
    osobami, jejichž zřizovatelem, zakladatelem nebo společníkem je Česká republika. 
j)  jakýmkoliv způsobem (viz čl. 14 odst.1) neziskovými organizacemi, spolky,  
    nadacemi a jinými právnickými osobami nevýdělečné povahy, 
k) pro umístění cyklostojanu bez reklamy, upoutávky apod., 
l)  pro provádění stavebních nebo výkopových prací při odstraňování poruchy   
    na stávajícím podzemním vedení (havárie vodovodu, kanalizací, plynovodu,  
    elektrickém silovém nebo slaboproudém vedení apod. 
 
2) Město  Kroměříž stanovuje úlevu na poplatku následně: 
Poplatek za použití veřejného prostranství k umístění přenosných reklamních 
zařízení pouze po provozní dobu se účtuje ve výši 50% příslušné sazby (čl.18 odst.1 
písm. e)). 
 

 
___________________________________ 
 
15) § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích 
16) § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Č Á S T   V. 
Poplatek z ubytovací kapacity 

 
Čl. 21 

Předmět poplatku a poplatník 
 

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému  

ubytování za úplatu.17)
 

 
 

 (2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která 
přechodné ubytování poskytla.18)   
 

Čl. 22 
Ohlašovací povinnost 

 
 (1) Poplatník (ubytovatel) je povinen správci poplatku, tj. odboru kultury a cestovního 
ruchu Městského úřadu v Kroměříži, ohlásit zahájení činnosti spočívající 
v poskytování přechodného ubytování za úplatu nejpozději do 15 dnů, v ostatních 
případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.  Ve stejné lhůtě je 
poplatník rovněž povinen ohlásit správci poplatku ukončení činnosti a skutečnost, 
která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti. 
 
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také 
další údaje stanovené v Čl. 31 této vyhlášky. 
 
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje 
dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místo trvalého 
bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické 
osoby, které ubytování poskytl.  
Zápisy do evidenční knihy musí být přehledné a srozumitelné a musí být uspořádány 
postupně z časového hlediska.19)  

Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. 
 
(4) Poplatník je povinen do 10-ti dnů po ukončení příslušného čtvrtletí, podat správci 
poplatku vyúčtování poplatku. 
 

Čl. 23 
Sazba poplatku 

 
Sazba poplatku činí: 
 
a) v k.ú. Kroměříž za každé využité lůžko a den                                                 2,- Kč      
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
17) § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
18) § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
19) § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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b) v místních částech Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy,  
Postoupky, Trávník, Vážany,  Zlámanka,  
za každé využité lůžko a den                                                                               1,- Kč 
 
 

Čl. 24 
Splatnost poplatku 

 
 Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů od předložení vyúčtování. 
 

Čl.25 
Osvobození od poplatku 

 
(1) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: 
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a   
    žáků, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, 
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou   
    užívána jako hotelová zařízení, 
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,20) 

d) ubytovací kapacita Justiční akademie v Kroměříži sloužící pro přechodné  
    ubytování studujících. 

 
(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci 
poplatku oznámit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající 
nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen 
oznámit zánik nároku na osvobození. 
 
 

Č Á S T  VI . 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

 
Čl. 26 

Poplatník 
 
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů platí21): 
 
a) fyzická osoba 
    1.  která má ve městě Kroměříži trvalý pobyt, 
    2.  které byl podle zákona upravujícího  pobyt cizinců na území České  
         republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než  
         90 dnů, 
    
______________________ 

 
20) § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
21) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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    3.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky  
         pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 
    
    4.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl   
         nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu  
         cizinců, 
 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt  
 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k 
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 
 
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci 
poplatku sdělit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které 
poplatek platí. 
 

Čl. 27 
Ohlašovací povinnost 

 
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku, kterým je odbor finanční, oddělení 
místních poplatků a vymáhání pohledávek Městského úřadu Kroměříž, vznik své 
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento 
poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na 
osvobození nebo úlevu od poplatku. 
 
(2) Poplatník dle Čl. 26 odst.1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku 
jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro 
doručování. 
 

(3) Poplatník dle Čl. 26 odst. 1 písm. b) této obecně závazné vyhlášky je povinen 
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo 
rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným 
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. 
V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve 
které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou 
byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo 
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna 
stavba s bytem. 
 
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci 
poplatku zánik své poplatkové povinností v důsledku změny pobytu nebo v důsledku 
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného 
domu. 
 
_________________________ 
22) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
23) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 28 
Sazba poplatku 

 

(1) Sazba poplatku  činí 492,- Kč a je  tvořena: 
 

a) z částky  250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a 
 
b) z částky 242,- Kč  za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 
skutečných nákladů Města Kroměříže předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 
 

 (2) Rozúčtování skutečných nákladů města Kroměříž předchozího kalendářního roku 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je 
obsaženo v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 
      
(3) Rozdíl mezi skutečnými náklady na sběr, svoz a zneškodnění komunálního 
odpadu a prostředky získanými výběrem poplatků všech poplatníků je hrazen 
z rozpočtu Města Kroměříže. 
 
(4) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění dle čl.30 
odst. 1 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která 
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví stavby nebo umístění 
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, 
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.24) 

 
Čl. 29 

Splatnost poplatku 

 
(1)  Poplatek lze hradit správci poplatku : 
 
a) v pravidelných měsíčních splátkách prostřednictvím SIPO, pokud nebude 
prostřednictvím SIPO uhrazeno 3 a více měsíčních plateb, bude platba     
prostřednictvím SIPO automaticky zrušena,  nebo    
 
b) celoroční platbou bezhotovostním i hotovostním způsobem (u správce poplatku – 
na pokladně odpadového hospodářství), splatnou vždy k 30. září příslušného 
kalendářního roku, případně ve dvou stejných splátkách a to k 31. březnu a 30. září 
příslušného kalendářního roku.  
 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 písm. b), 
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného 
kalendářního roku. 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
24) § 10b odst.6 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 30 
Osvobození a úlevy 

 
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je25): 
 
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro  
    výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně  
    výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 
 
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí  
    soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného  
    zástupce dítěte nebo nezletilého, 
 
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením  
    na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 
 
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,  
    domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 
 
(2) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, uvedené v čl. 26 odst. 1  písm. a), 
bod 1 této vyhlášky, které se po dobu delší 3 měsíců zdržují v zahraničí, o čemž 
doloží sami, případně prostřednictvím osoby blízké, příslušný doklad, např. potvrzení 
zahraničního nebo tuzemského zaměstnavatele, případně potvrzení zahraniční nebo 
tuzemské školy, potvrzení o pobytu v zahraničí, doložením zahraničního řidičského 
průkazu či průkazu pojištěnce. Písemnosti vyhotovené v jiném než českém jazyce 
musí být předloženy v originálním znění a současně v překladu do jazyka českého, 
pokud správce poplatku neprohlásí, že takový překlad nevyžaduje nebo že požaduje 
úředně ověřený překlad. Tento doklad je nutno doložit nejpozději do 31.12. 
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
 
 
(3) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby po dobu výkonu vazby nebo trestu 
odnětí svobody trvající minimálně 3 měsíce, a to v případě, že tato skutečnost  bude 
doložena příslušnými doklady. 
 
(4) Od poplatku je osvobozen novorozenec v měsíci, ve kterém se narodil. 
 
(5) Úleva je poskytována ve výši 24,4 % z ročního poplatku osobě, která dosáhne 
v příslušném kalendářním roce 70 a více let, sazba pak činí 372,- Kč. 
 
(6) Úleva je poskytována ve výši 24,4 % z ročního poplatku osobě do 18-ti let a 
osobě starší 18-ti let, která se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle 
však do věku 26 let a to na základě potvrzení příslušné školy o studiu, které je nutno 
doložit nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku. Poplatek se hradí ve výši 
372,- Kč. 
 

                                       
_______________________________________ 
25) § 10b  odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Č Á S T   VII. 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

Čl. 31 

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti 

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede26) : 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný   
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další 
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem 
oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo 
plátce, 

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, 
včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od 
poplatkové povinnosti. 

2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu 
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru 
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu 
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.27) 

3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.28) 

 

Čl. 32 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu příslušný správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným 
přepisným seznamem.29) 

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, 
vyměří mu příslušný správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé 
úhradě.30) 

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může  
příslušný správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 
poplatku.31) 

 
 
 

26) § 14 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

27) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích                                                                                                              
28) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích    

29) § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 

30) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

31) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 33 
Odpovědnost za zaplacení poplatku za osobu nezletilou a osobu, která je 

omezena ve svéprávnosti32) 

 
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý 
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti 
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost 
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 
 

 (2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému 

zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. 
 
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně. 

 
Čl. 34 

Prominutí poplatku 
 
(1) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti 
právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek dle Části VI. této 
vyhlášky nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného 
případu ospravedlnit.33) 

 
(2) Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela 
nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelných událostech. 
Poplatek se promíjí všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, rozhodnutím a 
to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 
Rozhodnutí oznamuje správce poplatku vyvěšením na úřední desce Městského 
úřadu Kroměříž a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.34) 

Čl. 35 

Zánik poplatkové povinnosti 

 

Poplatková povinnost, kromě případů uvedených touto vyhláškou zaniká i smrtí 
poplatníka. 

Čl. 36 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se vyhláška města Kroměříž č. 2/2015 o místních poplatcích ze dne 
26.11.2015. 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů. 
_______________________________________ 
32) § 12 zákona o místních poplatcích 

33) § 16a zákona o místních poplatcích                                                                                                              
34) § 16b zákona o místních poplatcích  
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Čl. 37 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…................................ …....................................... 

Mgr. Jaroslav Němec                                                         PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta                                                                           místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 
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Příloha č. 1 k OZV č. 4/2016 
 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PODLÉHAJÍCÍ MÍSTNÍMU POPLATKU DLE ČÁSTI 
IV. TÉTO OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

 
 

KROMĚŘÍŽ 
Albertova, m.k. tř. I 
Alšova, m.k. tř. II 
Altýře, m.k. tř. III 
Axmanova, m.k. tř. II 
Bartošova, m.k. tř. II 
Bedřicha Zelinky, tř. II 
Bílanská, m.k. tř. I 
Blahoslavova, m.k. tř. III 
Boční, m.k. tř. II 
Boženy Němcové, tř. II 
Brandlova, m.k. tř. II 
Bratří Šilerů, m.k. tř. III 
Braunerova, m.k. tř. II 
Broskvová, m.k. tř. III 
Březinova, m.k. tř. I 
Čelakovského, m.k. tř. I 
Čs. Armády, m.k. tř. II 
Denkova, m.k. tř. II 
Dobrovského, m.k. tř. II 
Dolnozahradská, m.k. tř. I 
Dvořákova, m.k. tř. II 
Elišky Krásnohorské, tř. II 
Erbenovo nábř., m.k. tř. II 
Farní, m.k. tř. II 
Francouzská, m.k. tř. III 
Fr. Vančury, m.k. tř. II 
Fügnerova, m.k. tř. II 
Gen. Bočka, m.k. tř. III 
Gen. Klapálka, m.k. tř. III 
Gen. Piky, m.k. tř. III 
Gen. Svobody, m.k. tř. I 
Gorkého, m.k. tř. II 
Hanácké nám., m.k. tř. II 
Havlíčkova 
Hlávkova, m.k. tř. II 
Hulínská 
Husovo nám., m.k. tř. II 
Chelčického, m.k. tř. II 
Chobot, m.k. tř. II 
Chropyňská, m.k. tř. II 
Jabloňová, m.k. tř. III 
Jánská, m.k. tř. I 
Jiráskova, m.k. tř. I 
Jos. Homoly, m.k. tř. I 
Jos. Obadala, m.k. tř. I 
Jožky Silného, m.k. tř. I 
Kpt. Jaroše, m.k. tř. II 
Kaplanova, m.k. tř. II 
Karla Čapka, m.k. tř. II 
Karla Rajnocha, m.k. tř. II 
Karolíny Světlé, m.k. tř. II 

 

Kazimíra Rudého, tř. I 
Ke Splávku, m.k. tř. III 
Kojetínská 
Kollárova, m.k. tř. I 
Komenského nám., tř. I 
Koperníkova, m.k. tř. I 
Kostnická, m.k. tř. II 
Kotojedská 
Kovářská, m.k. tř. I 
Kožíkova, m.k. tř. III 
Krátká, m.k. tř. III 
K Terezovu, m.k. tř. II 
Křížkovského, m.k. tř. II 
Křižná, m.k tř. II 
Květná, m.k. tř. II 
K Vodojemu, m.k. tř. II 
Ladislava Pavlíka, tř. II 
Lázeňská, m.k. tř. III 
Legionářů, m.k. tř. III 
Lenonova, m.k. tř. III 
Lutopecká 
Máchova, m.k. tř. II 
Malý Val, m.k. tř. I 
Mánesova, m.k. tř. II 
Masarykovo nám., tř. I 
Meruňková, m.k. tř. III 
Milíčovo nám., m.k. tř. I 
Moravcova, m.k. tř. II 
Moravská, m.k. tř. I 
Myslbekova, m.k. tř. II 
Nábělkova, m.k. tř. II 
Nad Lomy, m.k. tř. III 
Nádražní, m.k. tř. I 
Na Hrázi, m.k. tř. II 
Nám. Míru, m.k. tř. I 
Nám. 17. listopadu, tř. III 
Na Nohyláku, m.k. tř. III 
Na Lindovce, m.k. tř. I 
Na Kopečku, m.k. tř. I 
Na Sádkách, m.k. tř. II 
Na Sladovnách, m.k. tř. I 
Nitranská, m.k. tř. III 
Nerudova, m.k. tř. III 
Nová, m.k. tř. II 
Obvodová, m.k. tř. I 
Odbojářů, m.k. tř. I 
Oskol, m.k. tř. II 
Ostrov, m.k. tř. III 
Osvoboditelů 
Ořechová, m.k. tř. III 
Ovocná, m.k. tř. II 
Páleníčkova, m.k. tř. II 
Partyzánská, m.k. tř. II 

Pavlákova, m.k. tř. II 
Peřinkova, m.k. tř. II 
Pilařova, m.k. tř. I 
Pod Barbořinou, m.k. tř. II 
Prof. Vojtěcha Tučka, tř.II 
Prusinovského, m.k. tř. I 
1. máje 
Purkyňova, m.k. tř. I 
Raisova, m.k. tř. III 
Resslova, m.k. tř. III 
Riegrovo nám., m.k. tř. I 
Rostislavova, m.k. tř. II 
Rumunská, m.k. tř. III 
Sadová, m.k. tř. II 
Seifertova, m.k. tř. III 
Skalky, m.k. tř. III 
Skopalíkova, m.k. tř. I 
Sládkova, m.k. tř. I 
Slovanské nám., m.k. tř. I 
Slov. národ. povstání,tř.III 
Smetanova, m.k. tř. I 
Sněmovní nám., m.k. tř. II 
Sokolovská, m.k. tř. I 
Soudní, m.k. tř. I 
Spáčilova, m.k. tř. I 
Stojanovo nám., m.k. tř. II 
Stoličkova, m.k. tř. I 
Strážná, m.k. tř. III 
Svatopluka Čecha, tř. II 
Šafaříkova, m.k. tř. I 
Školní, m.k. tř. III 
Štěchovice, m.k. tř. I 
Štítného, m.k. tř. II 
Štursova, m.k. tř. II 
Švabinského nábř., tř. I 
Švestková, m.k. tř. III 
Talichova, m.k. tř. II 
Terezov, m.k. tř. III 
Tomečkova, m.k. tř. III 
Tomkova, m.k. tř.II 
Tovačovského 
Tržiště, m.k. tř. III 
Třasoňova, m.k. tř. II 
Třebízského, m.k. tř. I 
Třešňová, m.k. tř. III 
3. pluku, m.k. tř. III 
Tylova, m.k. tř. II 
Tyršova, m.k. II 
U Cihelny, m.k. tř. III 
Ulička, m.k. tř. III 
U Prachárny, m.k. tř. II 
Úprkova, m.k. tř. II 
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U Strže, m.k. tř. III 
U Sýpek, m.k. tř. II 
U Trati, m.k. tř. III 
U Zámečku, m.k. tř. III 
Vachova, m.k. tř. III 
Vejvanovského, m.k. tř. II 
Velehradská 
Veleslavínova, m.k. tř. III 
Velké nám., m.k. tř. I 
Vinohrádky, m.k. tř. III 
Višňová, m.k. tř. III 
Víta Nejedlého, m.k. tř. II 
Vodní, m.k. tř. I 
Volného, m.k. tř. III 
Vrchlického, m.k. tř. II 
Vrobelova, m.k. tř. I 
Wolkerova, m.k. tř. I 
Za Kolonádou, m.k. tř. III 
Za Květnou zahradou 
Za Oskolí, m.k. tř. II 
Za Zámeckou zahradou 
Zborovská, m.k. tř. II 
Zeyerova, m.k. tř. II 
Ztracená, m.k. tř. I 
Žerotínova, m.k. tř. I 
Žižkova, m.k. tř. II 

 

BÍLANY 
Bědáchov, m.k. tř. III 
Kroměřížská, m.k. tř. III 
K Větráku, m.k. tř. III 
K ZD, m.k. tř. III 
Náves, m.k. tř. III 

DRAHLOV 
Náves, m.k. tř. III 

HRADISKO 
Náves, m.k. tř. III 

KOTOJEDY 
Náves, m.k. tř. III 
Ke Mlýnu, m.k. tř. III 
Zámléní, m.k. tř. III 

POSTOUPKY 
Náves, m.k. tř. III 

TĚŠNOVICE 
Náves 

TRÁVNÍK 
Náves, m.k. tř. III 
Dvůr, m.k. tř. III 

 

VÁŽANY 
Hulská, m.k. tř. III 
Kopce, m.k. tř. III 
K Potoku, m.k. tř. II 
Luční, m.k. tř. III 
Lesní 
Na Dílech, m.k. tř. II 
Na Návsi, m.k. tř. III 
Osvoboditelů 
Pionýrů, m.k. tř. III 
Polní, m.k. tř. II 
Požárníků, m.k. tř. II 
Příčná, m.k. tř. III 
Skřivánčí, m.k. tř. III 
Spojovací, m.k. tř. III 
Stavbařů, m.k. tř. II 
Zahradní, m.k. tř. III 
Zvonková, m.k. tř. III 

ZLÁMANKA 
Náves, m.k. tř. III 
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Příloha č.2 k OZV č. 4/2016 
 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI ( MPR) – 
ULICE A NÁMĚSTÍ 

 
 
- Blahoslavova 
- Dobrovského 
- Farní 
- Husovo náměstí 
- Chobot 
- Jánská 
- Komenského náměstí, Kovářská, Křižná, Křižkovského 
- Lázeňská 
- Malý Val, Masarykovo náměstí, Moravcova 
- Na Kopečku, Na Sladovnách 
- Pilařova, Prusinovského 
- Riegrovo náměstí 
- Sněmovní náměstí, Stojanovo náměstí 
- Šafaříkova 
- Tovačovského, Třebízského, Tylova 
- Velké náměstí, Vejvanovského, Vodní, Volného 
- Za Zámeckou zahradou, Ztracená 
- 1. máje 
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Příloha č. 3 k OZV č. 4/2016 
 

ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADU OBCE NA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU NA JEDNOHO OBYVATELE 

 
 

 
I. Postup rozúčtování dle čl. 28 odst. 1. písm. b) 

 
(1) Rozúčtování nákladů vychází: 
 
a) ze skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, které 
vznikly městu Kroměříž v roce 2016, 
 
b) z počtu poplatníků v roce 2016. 
 
(2) Náklady města Kroměříž na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 
osobu a kalendářní rok jsou stanoveny podílem nákladů a počtu poplatníků dle 
odst.1 tohoto bodu. 
 

II. Náklady 
 

Skutečné náklady města Kroměříž na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za rok 20169 činily 16 956 870, - Kč. 

III. Počet poplatníků 
 
Počet poplatníků ve městě Kroměříž dle čl. 28 této obecně závazné vyhlášky ( tj. 
počet osob s pobytem na území města Kroměříže + počet staveb určených 
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba)  činí  29 066. 

  
IV. Náklady na obyvatele 

 
Rozúčtované skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ve 
městě Kroměříž za rok 2015 činí 583,- Kč. 
 
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle Části VI., čl. 28 odst. 1 písm b.) této 
obecně závazné vyhlášky ve výši 242,- Kč. 
 
 

 
 

 

 


