
nictví stavby v průběhu kalendářního roku, při změně jiných 
skutečností rozhodných pro výpočet poplatkové povinnosti 
(narození, úmrtí) se uhradí poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnic- 
tví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změ- 
ně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Pracovnice 
oddělení poplatků a pohledávek pomohou i s vyplněním po- 
ukázky nebo výpočtem částky. Pokud zánikem poplatkové 
povinnosti vznikne přeplatek, má poplatník nárok na jeho 
navrácení po podání písemné žádosti, pokud dle zákona 
o správě daní a poplatků je částka vyšší než 50 Kč. Nejniž- 
ší časová jednotka je kalendářní měsíc a výsledná částka se 
zaokrouhluje na koruny nahoru. 

Dostupné informační letáky: 
• Cestovní doklady 
• Dávky sociální péče 
• Dopravní agenda (Řidičský průkaz, Mezinárodní řidičský 
průkaz, 
   Výpis z bodového systému) 
• Evidence obyvatel (Přihlášení trvalého pobytu, Zrušení 
trvalého pobytu) 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matričních dokladů) 
• Matrika III (Výpisy z rejstříků, Ověřování pravosti podpisu 
a shody opisu) 
• Náhradní rodinná péče 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanský průkaz 
• Poplatky (ze psů, za komunální odpad) 
• Práva občana při komunikaci s úřadem 
• Právní odpovědnost náctiletých 
• Průkaz mimořádných výhod 
• Rozchod rodičů 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých a 
mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 

RÁDCE 

OBČANA  

Poplatky 

• Místní poplatek ze psů 
• Poplatek za provoz systému 
  shromažďování, sběru, 
  přepravy, třídění a odstraňování 
  komunálních odpadů 

• Došlo k duplicitní úhradě za jednoho poplatníka, jak do- 
  stat zpět přeplatek? 
Oprávněný poplatník může písemně zažádat správce po- 
platku o vrácení přeplatku. 

• Nestačí mi sběrné nádoby, chci jejich výměnu atd. 
S požadavky týkajícími se sběrných nádob se obracejte pří- 
mo na odbor komunálních služeb, oddělení odpadového 
hospodářství města. Obecně lze ale říci, že úhrada poplat- 
ku za osobu neznamená nárok každého jednotlivce na vlast- 
ní sběrnou nádobu. Obec je povinna určit místa, kam může 
občan odkládat svůj komunální odpad. 

• Uvedl jsem při platbě neúplné či špatné údaje. 
Oznamte tyto skutečnosti s uvedením správných identifikač- 
ních údajů správci poplatku. 

pondělí a středa 
úterý a čtvrtek 
pátek 
sobota 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 
8.00-12.00 

Kontakt: 
Odbor právní a veřejných zakázek, oddělení poplatků a po- 
hledávek, nová radnice, Frýdlantská 183, 460 59 Liberec 1, 
přepážková pracoviště 3, 4 
Tel.: 485 243 250 (251) 
Tel. sekretariát odboru: 485 243 215 
aktuální telefonní seznam na: www.liberec.cz – kontakty 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, kdy 
jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost uzavřeny. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz     Nebudou-li  poplatky zaplaceny včas nebo ve správné 

    výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas 
nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může 
obec zvýšit až na trojnásobek. Pokud poplatník nesplní ve 
stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost, může mu 
správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve 
smyslu ustanovení § 37a zákona č. 337/1992 Sb. 

! 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 

Sazba poplatku: 
Místní poplatek ze psů 
(přihlášení k poplatkové povinnosti nebo odhlášení) 
Předmětem poplatku jsou psi starší 6 měsíců. 
V této věci je oprávněn jednat držitel psa, který má v Liber- 
ci trvalý pobyt. 

Při přihlašování držitel vyplní „Přiznání k místnímu poplat- 
ku ze psů“ ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí psa staršího 
6 měsíců do držení nebo nejpozději v den dovršení 6 měsí- 
ců věku psa. Správce poplatku přidělí variabilní symbol pro 
úhrady poplatku a evidenční známku. 

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

Ohlašovací lhůta pro oznámení jakékoliv změny (úhyn, změ- 
na držitele, odstěhování) je 15 dnů ode dne, kdy skutečnost 
nastala. 

Doklady nutné s sebou: 
• Občanský průkaz držitele psa. 
• Očkovací průkaz psa. 
• V případě osvobození od poplatku platné doklady (myslivci, 
  záchranáři, osoby které jsou držitelem zdravotních průka- 
  zů). Trvání nároku na osvobození se prokazuje příslušným 
  dokladem do 15. ledna na příslušný kalendářní rok. 
• Doklad o převzetí z útulku (1 rok osvobození od poplatku). 
• Doklad o úhynu psa. 

Sazba poplatku: 
• Sazba poplatku za psa je 600 Kč za rok. Za druhého a kaž- 
  dého dalšího činí sazba poplatku 1 500 Kč. 
• Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel inva- 
  lidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důcho- 
  du, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživa- 
  tel sirotčího důchodu, činí 200 Kč za rok za 1. psa a za 
  2. a každého dalšího činí sazba 300 Kč. 
• Sazba poplatku za psa, který slouží k podnikání, činí 
  1 000 Kč za rok, za 2. a každého dalšího činí 1 500 Kč. 

Poplatníkem je každá osoba, která má v obci trvalý pobyt 
nebo má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k indivi- 
duální rekreaci na území obce, ve které není hlášena k trva- 
lému pobytu žádná fyzická osoba. 
Osvobozeni jsou poplatníci, kteří jsou dlouhodobě umístěni 
v léčebnách nebo v domovech důchodců, ve vězení, v sídle 
ohlašovny, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo slou- 
žící k individuální rekreaci na území obce. 
V případě, že požadujete přidělení sběrné nádoby, si na 
přepážce při přihlášení se k poplatku za odpad vyplníte do- 
tazník, který pak předáváme k vyřízení na odbor komunál- 
ních služeb. 
Prohlášení podává každý samostatně nebo za celou domác- 
nost, přičemž musí být každá plnoletá osoba na prohlášení 
podepsaná, za nezletilé děti zákonný zástupce. 
Dalším účastníkem řízení může být domovní správa, spole- 
čenství vlastníků, kteří některým poplatníkům spravují po- 
platek. V případě nesrovnalostí jsou jednotliví poplatníci 
vyzýváni. 
Registrace nového poplatníka je prováděna při přihlašování 
občana k trvalému pobytu na ohlašovně Magistrátu měs- 
ta Liberec. Na území městského obvodu Liberec-Vratislavice 
nad Nisou budou základní údaje k registraci k místnímu po- 
platku za komunální odpad shromažďovány na tamní ohla- 
šovně. 
Poplatník může přihlášku podat osobně na MML, poštou 
nebo elektronicky. Elektronicky je možno podat pouze s plat- 
ným certifikátem elektronického podpisu. 

• Sazba poplatku za odpad činí 41 Kč za každou osobu, 
  resp. rekreační objekt, a za každý měsíc. Pro určení počtu 
  zpoplatňovaných měsíců v případě změn (narození, úmr- 
  tí, změna trvalého pobytu, změna vlastnictví rekreačního 
  objektu) je rozhodný stav na konci měsíce. 
• Zaplatit poplatek může občan bezplatně v pokladně 
  MML, složenkou na poště nebo bankovním převodem na 
  účet č. 19-7963850237/0100 podle přiděleného variabil- 
  ního symbolu, který je vygenerován pořízením poplatníka 
  do příslušné úlohy. 

Pokud žádá poplatník úlevu od poplatku, musí doložit po- 
třebná potvrzení. 

Splatnost poplatku: 
Splatnost poplatku – 31. březen příslušného kalendářní- 
ho roku. 

Ohlašovací povinnost při vzniku, zániku či změně poplat- 
kové povinnosti je 30 dní ode dne, kdy situace nastala. 
Trvání osvobození se prokazuje do 31. 1. na příslušný ka- 
lendářní rok. 

Nejčastější dotazy: 
• Musím se přihlásit k poplatku za odpad a ještě na odbo- 
  ru komunálních služeb zažádat o přistavení popelnice? 
Ne. Na přepážce při přihlášení se k poplatku za odpad si 
vyplníte dotazník, který pak předáváme k vyřízení na od- 
bor komunálních služeb. 

• Co tvoří částku 492 Kč? 
To, co tvoří sazbu poplatku, maximální výši a její výpo- 
čet, je dáno zákonem o místních poplatcích. Konkrétní 
výši poplatku upravuje vždy vyhláška obce (Vyhláška SML 
č. 2/2007). První část, tj. částka 242 Kč, je určena § 10b 
odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních po- 
platcích, část druhá, tj. částka 250 Kč, je stanovená na zá- 
kladě skutečných nákladů města roku 2006 na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu. 

Doklady nutné s sebou: 
Při osobním jednání je nutné předložit průkaz totožnosti 
nebo písemnou plnou moc. 

Formuláře: 
Nejčastější dotazy: 
• Co mám dělat v případě, že jsem ztratil(a) psí známku? 
Vyzvednout si u správce poplatku bezodkladně novou. 

Formulář k přihlášení je ke stažení na www.liberec.cz – for- 
muláře – odbor právní a veřejných zakázek nebo ho lze do- 
stat v nové budově MML. • Stěhuji se, měním trvalý pobyt, narodilo se mi dítě atd. 

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlast- 


