OBEC KOKORY
Obecně závazná vyhláška
obce Kokory
č. 1/2007
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo obce Kokory se na svém zasedání dne12.12.2007 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 :

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Kokory touto obecně závaznou vyhláškou ( dále jen „ vyhláška „ ) zavádí místní
poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu
a kanalizace ( dále jen „ poplatek „ ).
2) Správu poplatku provádí Obecní úřad Kokory.

Čl. 2
Poplatník, předmět poplatku
Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 10c zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.1

Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 47,--Kč za m 2 .

1

Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu
nebo kanalizace po 1. lednu 2002.

Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu
rodinného domku.
Čl. 5
Osvobození
l) Od poplatku se osvobozuje :
a) Obec Kokory
Čl. 6
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 2 .

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce Kokory nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

František Koutný
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Hana Zittová
starostka

13.12.2007

Sejmuto z úřední desky dne :
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Nebudou-li poplatky zaplaceny ( odvedeny ) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas
nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou ( neodvedenou ) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky
se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

