
OBEC LOMNICE 
Kraslická 44, 356 01 Lomnice 

MÍSTNÍ POPLATKY A CENY PRO ROK 2021 
schváleno Usnesením 136/10/2020, ze dne 25.11.2020 

 

I. Ceny za nájem a propůjčení hrobového místa  
 

Výše nájemného za propůjčení hrobového místa na veřejném pohřebišti v obci 
a) kolumbárium 200,-Kč/ 5 let 
b) urnový hrob 100,-Kč/ 5 let 

c) hrob s rakví 100,-Kč/ 5 let 

d) dvojhrob a hrobka 200,-Kč/ 5 let 
 
 

II. Ceny za pronájem nebytových prostor, prodej a pronájem pozemků 
 

1. Výše nájemného za nebytové prostory v domě s malometrážními byty, v požární zbrojnici a 
v obecních skladovacích halách se stanoví dohodou. 

2. Ceny pozemků ve vlastnictví Obce Lomnice  
a) pozemky nezasítěné, určené na výstavbu rodinného domu 100,-Kč/1 m² 

b) pozemky zasítěné, určené na výstavbu rodinného domu 350,-Kč/1 m² 

c) pozemky určené na zřízení nebo rozšíření zahrady u rodinného domu, na zřízení nebo 
rozšíření zahrady v oblastech vymezených pro zřízení zahrad: 
- o výměře do 200 m2 25,-Kč/1 m² 

- o výměře do 300 m2 30,-Kč/1 m² 

- o výměře nad 300 m2 35,-Kč/1 m² 

d) pozemky určené k rekreačním účelům 100,-Kč/1 m² 

3. Výše náhrady za dočasné užívání pozemků ve vlastnictví Obce Lomnice 

a) pro účely podnikání, včetně zemědělské výroby smluvní cena 

b) pro jiné účely než je uvedeno v bodě a) (zahrady) 1,-Kč/1 m² 
 
 
 

 

III. Ceny za odvoz domovního odpadu 
 

1. Cena za odvoz domovního odpadu pro domácnosti (nádoba na komunální odpad – popelnice)  
a) obsah nádoby 110/120 litrů 1 x týdně                                         2 000,-Kč / rok 

b) obsah nádoby 110/120 litrů 1 x za 2 týdny  1 000,-Kč / rok 

c) obsah nádoby 110/120 litrů střídavá frekvence  1 500,-Kč / rok 

d) obsah nádoby 240 litrů 1 x týdně 4 000,-Kč / rok 

e) obsah nádoby 240 litrů 1 x za 2 týdny 2 000,-Kč / rok 

f) obsah nádoby 240 litrů střídavá frekvence 3 000,-Kč / rok  

g) obsah nádoby 1100 litrů 1 x týdně 17 330,-Kč / rok 

h) obsah nádoby 1100 litrů 1 x za 2 týdny 8 665,-Kč / rok 



2. Cena za odvoz domovního odpadu pro firmy (nádoba na komunální odpad – popelnice) 
a) obsah nádoby 110/120 litrů 1 x týdně 2 100,-Kč / rok 

b) obsah nádoby 110/120 litrů 1 x za 2 týdny  1 050,-Kč / rok 

c) obsah nádoby 110/120 litrů střídavá frekvence  1 575,-Kč / rok 

d) obsah nádoby 240 litrů 1 x týdně 4 200,-Kč / rok 

e) obsah nádoby 240 litrů 1 x za 2 týdny 2 100,-Kč / rok 

f) obsah nádoby 240 litrů střídavá frekvence 3 150,-Kč / rok  

g) obsah nádoby 1100 litrů 1 x týdně 18 240,-Kč / rok 

h) obsah nádoby 1100 litrů 1 x za 2 týdny 9 120,-Kč / rok 
 
 

IV. Ceny za hlášení místního rozhlasu 
 

Po dobu udržitelnosti projektu jsou veškerá hlášení bez poplatku. 
 
 

V. Ceny za pořizování fotokopií 
 

1. formát A4 ČB 1 strana 2,- Kč 
2. formát A4 ČB 2 strany 3,- Kč 
3. formát A4 barva 18,- Kč 
4. formát A3 ČB 1 strana 4,- Kč 
5. formát A3 ČB 2 strany 6,- Kč 


