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Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice 
Tel. 312 655 623, IČ: 00234494 

Č.j.: OUK-364/2019       V Kačici dne 26.04.2019 

 

HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM  

pro osoby s trvalým pobytem v obci Kačice 

na místní poplatek pro rok 2019 za:  

1) provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů,  

2) psy. 

Shora uvedený obecní úřad, jako správce místních poplatků, ve smyslu ustanovení § 11 

zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné 

vyhlášky obce Kačice č. 2/2017 o místním poplatku za odpad a vyhlášky obce Kačice 

č. 2/2014 o místních poplatcích vyměřuje níže uvedeným poplatníkům, kteří nezaplatili včas 

nebo ve správné výši místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek za psa tímto hromadným 

předpisným seznamem. 

 

poplatník: OUK-299/2019 – OUK-363/2019 viz příloha 

 

Odůvodnění: 

Na základě § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a ustanovení 

vyhlášky obce Kačice č. 2/2017 o místním poplatku za odpad a vyhlášky obce Kačice 

č. 2/2014 o místních poplatcích, je poplatník povinen platit poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a poplatek za psa. 

 

Poučení: 

Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje 30. den po jeho 

zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu). 

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatkovému subjektu 

zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovenému poplatku (§ 50 odst. 3 daňového 

řádu). 

Poplatník se může odvolat proti vyměření místního poplatku u shora uvedeného správce 

místních poplatků písemně nebo ústně do protokolu, a to i před doručením tohoto 

hromadného předpisného seznamu a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.  

Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jen proti odůvodnění rozhodnutí (§109 odst. 1 daňového 

řádu). Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 odst. 5 daňového řádu). 

 

 

Vyvěšeno:  26.04.2019    ………………………………… 

Bude sejmuto: 27.05.2019     Libor Němeček, starosta 


