
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

Obce Přezletice 

1/2009 
kterou se mění obecně závazná vyhláška Obce Přezletice č. 3/2008 o 

místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 

připojení na stavbu vodovodu a kanalizace 

Zastupitelstvo Obce Přezletice na svém zasedání konaném dne 15.10.2009 usneslo vydat 

ve smyslu ustanovení § 10c a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v 

platném znění a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích , v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška Obce Přezletice č. 3/2008 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 

možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace: 

Čl. 1 

Článek 9 odst.2 zní: 

2)  Od poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na vodovod  a kanalizaci jsou 

osvobozeni poplatníci, kteří zároveň splní všechny následující podmínky: 

a)  poplatník nebo osoba blízká (§116 občanského zákoníku) bude mít ke dni 31.12.2008 

a nadále po celou dobu osvobození místo trvalého pobytu v budově (hlavní stavbě) 

stojící na stavebním pozemku, který je předmětem poplatku, 

b)  budova (hlavní stavba) byla kolaudována jako čistě obytná budova a toto kolaudační 

rozhodnutí nabylo právní moci před 1.10.2007 (ke kolaudačním rozhodnutím 

týkajících se dostaveb a přestaveb těchto budov, které nemění charakter užití stavby se 

nepřihlíží), 

c)  stavby na tomto stavebním pozemku, které jsou zdrojem odpadních vod, budou 

funkčně napojeny na kanalizaci a k ukončení jiného způsobu likvidace odpadních vod 

dojde do 2 let od data, kdy poplatník se stal plátcem poplatku. 

Lze-li podmínku uvedenou v bodě 2c splnit připojením na více různých kanalizačních 

řadů, na které již bylo vydáno územní rozhodnutí nebo jiný obdobný správní úkon, 

poplatník se může rozhodnout, na který řad se připojí, a lhůta dle bodu 2c začíná běžet 

dnem nabytí právní moci kolaudace řadu, který poplatník takto označil. 

Čl. 2 

Vyhláška č.1/2009 nabývá účinnosti dnem 10.11.2009 
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