
OBECNÍ ÚŘAD ČERNILOV, ČERNILOV 310, 503 43 ČERNILOV 

 

Tel.: 495 431 131 

E-mail: podatelna@cernilov.cz 

ID DS: HWPBE5G 

Ceník místních poplatků obce Černilov 

 

Poplatek ze psů 

- Poplatník s trvalým pobytem      200 Kč/pes  

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Sazba poplatků činí za každý i započatý m² a každý i započatý den: 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskyt. služeb  10 Kč 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  10 Kč 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje    20 Kč 

d) za provádění výkopových prací       1 Kč 

e) za umístění stavebních zařízení       1 Kč 

f) za umístění reklamních zařízení       10 Kč 

g) za umístění skládek         1 Kč 

h) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce    10 Kč 

i) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby film. děl   10 Kč 

 

a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  300 Kč/m²/rok 

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje    300 Kč/m²/rok 

c) za umístění lunaparků a jiných zařízení: 

- malý kolotoč, houpačky, střelnice, atd. (atrakce malé)  500 Kč/týden/atrakce 

- velký kolotoč, autodráha atd. (atrakce velké)   1.000 Kč/týden/atrakce 

d) za umístění zařízení cirkusů     1.000 Kč/týden  

 

 

Ceník úhrady za zřízení věcných břemen – služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví obce 

1 běžný metr „služebnosti uložení sítě“      40 Kč 

(cena je uvedena dle usnesení RO č. 2017_08_08) 
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Poplatky za hrobové místa 

Cena je splatná jednorázově předem na dobu 10 let. 

 

1.) Cena za nájem pozemku – místa na pohřebišti    10 Kč/m²/rok 

(reálná výměra hrobových míst se zaokrouhluje dolů na celé m2). 

 

2) Cena za služby s nájmem místa na pohřebišti související  

Jednohrob (jednohrobka)    600 Kč/10 let 

Dvojhrob (dvojhrobka)    800 Kč/10 let 

Trojhrob (trojhrobka)              1000 Kč/10 let 

 

 

Poplatky za ověřování 

Legalizace      30 Kč za každý podpis 

Vidimace (ověření kopie listiny)   30 Kč za každou i započatou stranu 

 

 

 

 

 


