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M ě s t o   T ý n e c   n a d   S á z a v o u 

Obecně závazná vyhláška  

č. 1/2009 

Obecně závazná vyhláška města Týnec nad Sázavou č.1/2009  
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení 

na stavbu kanalizace. 

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou se na svém řádném zasedání dne 4. 5. 2009 
usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. c) a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnou vyhláškou MF ČR 
o oceňování majetku, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 
stavbu kanalizace (dále jen „vyhláška“). 

Čl. 1 
Základní ustanovení  

1. Město Týnec nad Sázavou vybírá místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 
(§ 9 odst. 1 písm. a zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších 
předpisů) možností jeho připojení na stavbu kanalizace. 

2. Správu poplatku vykonává Městský úřad Týnec nad Sázavou (dále jen „správce 
poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 2 
Poplatník 

1. Poplatníkem je vlastník stavebního pozemku na území města Týnce nad Sázavou 
zhodnoceného možností připojení na městem vybudovanou stavbu kanalizace 
po 1.1.2009. 

2. Dnem vybudování příslušného vodovodního nebo kanalizačního řadu je den nabytí 
právní moci kolaudace (resp. jiné na roveň postavené listiny) tohoto řadu. Pozemek se 
stává stavebním dnem nabytí platnosti regulačního plánu nebo rozhodnutí o umístění 
stavby nebo územního souhlasu nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní 
smlouvy, kterým se pozemek mění z nestavebního na stavební. 

3. Má-li k stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně. 

Čl. 3  
Sazba poplatku 

1. Poplatek za zhodnocení pozemku možností připojení na kanalizaci je dán jako součin 
výměry stavebního pozemku a jednotkového poplatku za tuto možnost v Kč/m2 (čl. 6) 
platného v den vybudování kanalizačního řadu, kterým došlo ke zhodnocení stavebního 
pozemku, v závislosti na druhu pozemku (zastavěný nebo nezastavěný) a účelu zástavby 
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(účel zástavby pozemků tvořících jeden funkční celek je dán účelem hlavní stavby na 
těchto pozemcích tak, jak je uveden v platné kolaudaci nebo obdobné listině této stavby). 
Poplatek za všechny stavební pozemky tvořící jeden funkční celek ve smyslu § 9 odst. 1 
písm. a zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění se stanovuje jako 
součet poplatků za jednotlivé pozemky nebo jejich části. 

2. Kanalizace je budována pouze v polohově výhodnějších částech obce. Výše poplatku se 
dle polohy ve městě nerozlišuje. 

3. Jednotkový poplatek v Kč/m2 je uveden v tabulce č. 1 – použije se ta část tabulky, která 
je platná v den vybudování vodovodního nebo kanalizačního řadu, kterým došlo 
ke zhodnocení stavebního pozemku. 
Ve sloupci A je uveden jednotkový poplatek za zastavěné stavební pozemky. Pro účely 
této vyhlášky se zastavěnými stavebními pozemky rozumí: 
a) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří,  
b) pozemky nebo jejich části evidované v katastru v libovolném druhu, které jsou 

skutečně zastavěné stavbami podléhajícími zápisu do katastru nemovitostí (§ 2 odst. 
1 a 2 katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. v platném znění), 

c) pozemky nebo jejich části evidované v katastru v libovolném druhu, které jsou 
regulačním plánem nebo rozhodnutím o umístění stavby nebo územním souhlasem 
nebo ohlášením stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou v přesně dané 
ploše určené k zastavění stavbami podléhajícími zápisu do katastru nemovitostí (§ 2 
odst. 1 a 2 katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. v platném znění). 

Ve sloupci B je uveden jednotkový poplatek za stavební pozemky užívané jako zahrada 
nebo ostatní plocha, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a se stavebním 
pozemkem oceněným dle sloupce A a za zastavěné pozemky, které nebyly zpoplatněny 
podle sloupce A. 
Ve sloupci C je uveden jednotkový poplatek za stavební pozemky dosud nezastavěné a 
určené k zastavění regulačním plánem nebo rozhodnutím o umístění stavby nebo 
územním souhlasem nebo ohlášením stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou, 
není-li z tohoto dokumentu zřejmá budoucí skutečná zastavěná část pozemku. 

Tabulka č. 1 jednotkový poplatek v Kč/m2 platný pro pozemky zhodnocené 
možností připojení na řady vybudované od 1.1.2009 

druh stavby Kanalizace v Kč/m2 
A B C 

jedno a dvoubytové domy, rekr. domky a chalupy  16,70 6,70 13,40 
chaty a zahrádkářské chatky  18,90 7,50 15,10 
vícebytové domy v osobním vlastnictví  6,10 2,40 4,80 
vícebytové domy ostatní  7,30 2,90 5,90 
ubytování se soc. péčí, ubytovny, koleje  7,90 3,10 6,30 
hotely, restaurační zařízení  11,10 4,40 8,90 
budovy pro administrativu a peněžní ústavy  11,50 4,60 9,20 
budovy pro obchod a služby  11,60 4,60 9,30 
budovy pro dopravu a telekomunikace  10,20 4,00 8,10 
garáže-údržba, opravy  5,90 2,30 4,70 
garáže-parkování  12,90 5,10 10,30 
budovy pro průmysl  5,90 2,30 4,70 
budovy pro vodní hospodářství  8,90 3,50 7,10 
budovy skladů, nádrže a sila  6,30 2,50 5,00 
budovy společenské, kulturní, muzea, knihovny   18,70 7,40 14,90 
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budovy pro školu a vědu   18,70 7,50 15,00 
budovy pro zdravotnictví  7,90 3,10 6,30 
budovy pro sport  18,80 7,50 15,00 
budovy pro zemědělství  9,20 3,60 7,30 
budovy pro náboženské aktivity  11,20 4,50 9,00 
historické a kulturní památky  11,20 4,50 9,00 
ostatní budovy a stavby  21,50 8,60 17,20 

4. Pro výpočet poplatku je rozhodující stav ke dni, kdy vlastník nemovitosti se stal 
poplatníkem.  

5. Pro určení výměr pozemků je rozhodující stav katastru, u staveb nezapsaných v katastru 
jejich skutečné zaměření v souladu s vyhláškou č. 540/2002 Sb. resp. jejich rozsah 
stanovený příslušným dokumentem.  

6. Výše poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  
7. Dojde-li po dni, kdy se poplatník stal plátcem poplatku daného funkčního celku ke změně 

výše tohoto poplatku, přeplatek se nevrací a nedoplatek se nedoměří. 

Čl. 4  
Stanovení poplatkové povinnosti 

1. Poplatník přihlášku k poplatkové povinnosti nepodává. Správce poplatek vypočte a zašle 
poplatníkovi oznámení o platební povinnosti. Oznámení o platební povinnosti je zasíláno 
na adresu uvedenou v katastru nemovitostí. Na doručení oznámení o platební povinnosti 
se vztahuje §17 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění. 

2. Poplatek se stanoví samostatně pro každý funkční celek. 
3. Při změně poplatníka (vlastníka stavebního pozemku, která je předmětem poplatku) se 

uhrazený poplatek nevrací a nový poplatník již uhrazený poplatek nehradí. 

Čl. 5 
Splatnost poplatku  

1. Poplatníci jsou povinni poplatek uhradit do 30 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení 
o platební povinnosti dle čl. 9.  

2. Poplatek se platí buď hotově na Městském úřadě v Týnci nad Sázavou v úředních 
hodinách nebo převodem na účet Města Týnec nad Sázavou. 

Čl. 6 
Sankční ustanovení  

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří město 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) část může město zvýšit až na trojnásobek.  

Čl. 7 
Osvobození od poplatku 

1. Od poplatku je osvobozeno město Týnec nad Sázavou a jím zřízené organizace. 
2. Od poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení na stavbu kanalizace jsou 

osvobozeni poplatníci, kteří uzavřeli v roce 2008 s městem Týnec nad Sázavou „Dohodu 
o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu kanalizace“ a tento příspěvek uhradili. 
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Čl. 8 
Počítání lhůt  

1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto 
obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce 
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření 
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce 
o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději 
do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

Čl. 9  
Účinnost  

Tato Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 města Týnec nad Sázavou nabývá účinnosti 
21.5.2009.  

 

 

 

 

 
 Zdeněk Březina Mgr. Martin Kadrnožka 
 starosta  místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města: dne 4.5.2009 
Datum vyvěšení (vyhlášení): dne 6.5.2009 
Datum sejmutí: dne 21.5.2009 


