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Město Kojetín 
Městský úřad, finanční odbor 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

 
 

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA KOJETÍNA 
 

Zastupitelstvo města Kojetína v souvislosti s novelou zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
schválilo dne 10.12.2019 nové obecně závazné vyhlášky Města Kojetína (OZV),  

které nabývají účinnosti 1.1.2020 : 
 

➢ 3/2019 – OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,   
               využívání a odstraňování komunálních odpadů  

➢ 4/2019 – OZV o místním poplatku ze psů 
➢ 5/2019 – OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
➢ 6/2019 – OZV o místním poplatku ze vstupného. 

 

Obecně závaznými vyhláškami obec stanovuje poplatkové povinnosti, sazby poplatků, lhůty pro 
plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a osvobození od poplatků. 

 

Ve srovnání s OZV platnými v roce 2019 dochází, s výjimkou terminologických změn, k následujícím 
změnám: 

 

OZV 4/2019 - o místním poplatku ze psů 
o Zákon nově ukládá nižší sazbu u osob nad 65 let,  
o Zákon nově od poplatku osvobozuje držitele průkazu ZTP 

 
OZV 5/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

o Sazby a osvobození zůstávají stejné jako ve stávající OZV 
 

OZV 6/2019 - o místním poplatku ze vstupného. 
o Nově je zavedena možnost pro všechny poplatníky zvolit si u kulturní akce paušální 

sazbu poplatku 100,-/akci 
 

OZV 3/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů („MPKO“, „poplatek za popelnice“) 

o Sazba poplatku pro rok 2020 byla stanovena ve výši 760,- Kč/ poplatníka 
o Splatnost poplatku se posouvá nejpozději do 30.9. příslušného roku 
o Poplatníci mají možnost platit poplatek po menších částkách, např. měsíčním 

trvalým platebním příkazem  
 

Údaje rozhodné pro osvobození či úlevu musí být ohlášeny ve lhůtách stanovených OZV, jinak nárok zaniká ! 
 
 

Veškeré platby lze provádět bezhotovostně převodem na účet Města Kojetína  

č.ú. 19-1883093339/0800  
nebo v pokladně MěÚ Kojetín bezhotovostně platební kartou nebo v hotovosti. 

 

Důležité je vždy uvádět u platby správný variabilní symbol, který má každý poplatník přidělen  
(případně ho zjistí na Finančním odboru MěÚ Kojetín) !!! 

 
 

Platné OZV jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách města Kojetína www.kojetin.cz. 
 

Bližší informace podá Finanční odbor MěÚ Kojetín : 
Bc.Iveta Králová - 581 277 463; i.kralova@radnice.kojetin.cz 

Bc. Markéta Calabová - 581 277 462; m.calabova@radnice.kojetin.cz 
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