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Daň za dům? Stejná jako loni
Jen v některých místech Plzeňského kraje se letos zvýší daň z nemovitosti. Lidé se nemusí obávat tak dramatického zdražení jako loni
FAKTA

Martin
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Daň z nemovitosti
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města se těžko dohlédne, jak velký je to problém, když na vesnici zavřou poštu. Dost se nabízí úvaha o tom, jestli má smysl držet
při životě něco, co si na sebe nevydělá. Ale třeba je to složitější.
Problém těch posledních
zhruba pěti pozavíraných u
nás v kraji je ale údajně v tom,
že není, kdo by na těch pobočkách dělal. To zní skoro neuvěřitelně - je snad na venkově tolik práce, že o židli v teple kanceláře nikdo nestojí? Možná je
problém v tom, kolik si tam
může vydělat. Pošta je ale dodnes státní podnik, mzdy se
tam snad musí řídit nějakým
předpisem a u člověka, který
sestuduje hory pravidel a manipuluje s penězi, to přece nemůže být míň než kdekoli jinde
na úřadě.
Na venkově žijí v mnohem
větší míře než ve městě starší
lidé, pro které mailová korespondence a internetové platby zůstanou navěky nedostupné. Poštu potřebují, i když ji
třeba neuživí.
A člověk by snad řekl, že pokud je nějaký důvod tenhle
podnik stále držet jako státní
tak proto, aby služba, kterou
poskytuje, byla uchráněna nepřízně trhu.
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Opilý cyklista
udělal z kola taxi
Po chodníku na Klatovské třídě
jela v úterý v noci na jednom
kole dvojice mužů. Nedokázali
jet rovně. Když je policisté zastavili, šestadvacetiletý „řidič“
nadýchal 1,6 promile. Touhle
jízdou spáchal podle policistů
hned několik přestupků. (pek)
KRALOVICE

Metropole Na většině území Plzně zaplatí lidé stejnou daň jako vloni. Mírně se zvýší jen v některých místech, například s novou kanalizací.
PLZEŇ Je to dobrá zpráva pro majitelů domů, bytů, chat a stavebních
pozemků v regionu - ve většině západočeských měst a obcí zaplatí letos stejnou daň z nemovitosti, jako
minulý rok. Na rozdíl od loňska,
kdy její sazby stoprocentně zdražil
protikrizový balíček bývalého ministra financí Eduarda Janoty, se
nemusí letos vlastníci obávat daňové vichřice.
Mezi třinácti městy, které plzeňská redakce MF DNES oslovila, si o
něco víc připlatí lidé v Dobřanech.
„Na doporučení ministerstva jsme
museli upravit koeficient pro výpočet základu daně tak, aby nebyl jeden z nejnižších pro celé území,“
vysvětluje tajemnice dobřanské
radnice Jiřina Beranová. Loňský
koeficient 1,0 platí letos už jen pro
vlastníky ve Šlovicích a Vodním
Újezdu. „V Dobřanech jsme ho vyhláškou zvedli pro rok 2011 na
1,4,“ uvedla Jiřina Beranová.
Majitel dobřanského bytu o velikosti 75 metrů čtverečních zaplatí

na dani o 72 korun víc než vloni.
V Plzni si tentokrát trochu připlatí
někteří lidé na Slovanech a v Liticích. „Je to tam, kde byla zprovozněna nová kanalizace a vybudované vodovodní přípojky,“ vysvětluje vedoucí oddělení daní a poplatků plzeňského magistrátu Blanka
Roubalová.
Na Slovanech se to týká majitelů nemovitostí v ulicích Ve Višňovce, Plaménková a Pomněnková,
kde se koeficient zvedl z loňských
3,5 na letošních 4,5. V Plzni-Liticích z 1,6 na 2,5 v ulicích Za Farou
a K Uličce. Místní koeficient plzeňský magistrát nezavedl, i když daň
z nemovitosti putuje ze státní pokladny zpět do rozpočtu obcí.
Podrobnosti o výpočtu daně z
nemovitosti včetně konkrétní daňové sazby zjistí Plzeňané na stránkách www.plzen.eu.
Informace poskytují také úřady
jednotlivých městských obvodů,
informační kancelář města na náměstí Republiky 1 nebo oddělení

daní a poplatků ve Škroupově ulici
číslo 5. Tazatel ale musí znát číslo
parcely. „Informace můžeme poskytnout i mailem,“ doplňuje Blanka Roubalová. Daňové přiznání
musí podat do konce ledna všichni, kteří vloni koupili, prodali nebo
dostali nemovitost.

Když daň přesáhne
pět tisíc korun, lze ji
uhradit nadvakrát
- k 31. květnu
a 30. listopadu.

»

Včasnost se letos skutečně vyplatí. Nepříjemnou letošní novinkou je pokuta za pozdní odevzdání daňového formuláře. Zatímco
vloni se mohli úředníci finančního
úřadu nad zpozdilcem slitovat, letos už ne. „Při zpoždění delším
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než pět pracovních dnů je povinen pokutu uhradit,“ potvrdila
mluvčí Finančního ředitelství v Plzni Jitka Ježková. Za každý den prodlení tak automaticky zaplatí 0,05
procenta stanovené daně. Maximum je pět procent. Minimum
500 korun.
Daň z nemovitosti je splatná do
konce května. „Poplatníci, u kterých přesáhne pět tisíc korun, ji
mohou uhradit ve dvou splátkách
- k 31. květnu a 30. listopadu,“
upřesnila Ježková.
Konkrétní částku se vlastník dozví z platebního výměru nebo
osobním dotazem na finančním
úřadě. Řada lidí ji zjistí ze složenky, která jim přijde poštou někdy
na přelomu dubna a května. „Finanční úřady je budou rozesílat, i
když to není jejich povinnost,“ sdělila Jitka Ježková. Letos ale už nebude daňová složenka bezplatná
jako v předchozích letech. Poplatek za převod peněz uhradí ze svého.
Jaroslava Šašková

Blovice
koeficient
1,4
modelový byt 75 m2
252 Kč
Dobřany
koeficient
1,4
modelový byt 75 m2
252 Kč
Domažlice
koeficient
2,0
modelový byt 75 m2
360 Kč
Horažďovice
koeficient
1,6
modelový byt 75 m2
288 Kč
Klatovy
koeficient
2,0
modelový byt 75 m2
360 Kč
Kralovice
koeficient
1,4
modelový byt 75 m2
252 Kč
Nýřany
koeficient
1,6
modelový byt 75 m2
288 Kč
Plzeň
koeficient
1,6 - 4,5
modelový byt 75 m2
centrum při koef. 4,5
810 Kč
Přeštice
koeficient
2,0
modelový byt 75 m2
360 Kč
Rokycany
koeficient
2,0
modelový byt 75 m2
360 Kč
Stříbro
koeficient
2,0 + místní koef. 2,0
modelový byt 75 m2
720 Kč
Sušice
koeficient
2,5
modelový byt 75 m2
450 Kč
Tachov
koeficient
2,0 + místní koef. 2,0
modelový byt 75 m2
720 Kč
Poznámka: Základní koeficient vychází
ze zákona a je určený podle počtu
obyvatel. Obec ho může vyhláškou
měnit, navíc stanovuje místní
koeficient. Kromě Tachova a Stříbra
mají letos oslovená města místní
koeficient 1,0.

Žena bez dokladů
řídila opilá
Při běžné silniční kontrole policisté z Kralovic na severním Plzeňsku zastavili peugeot, který
řidila 28letá žena. Žena neměla
řidičák a navíc policisté v jejím
dechu cítili alkohol. Přístroj
ukázal nejprve 1,73, při opakovaném měření 1,6 promile.
Před soudem žena stane za
ohrožení pod vlivem návykových látek.
(pek)
DOBŘANY

Policisté kontrolovali
a pokutovali řidiče
Auta ve špatném technickém
stavu a nepoužívání bezpečnostních pásů byly na jižním
Plzeňsku nejčastějším důvodem, proč policisté v pondělí a
ve středu při dopravních akcích vypisovali pokutové bloky. Zkontrolovali 180 řidičů, sedmadvacet šoférů platilo pokuty na místě. Čtyři případy budou řešit úředníci ve správním
řízení.
(pek)
Berete s sebou fotoaparát? Chystáte
se fotit na některé z akcí nebo na
výletu v Plzeňském kraji? Zdařilé
snímky rádi uveřejníme. Uložte je na
rajce.net do sekce Moje fotozprávy.
INZERCE

On hledá ji
Nekonvenční 63,181,78, sport. nekuřák,
hledá příjemnou štíhlou ženu, která také
nechce být sama. T: 737 824 579.

Hejtman usedne do křesla krajského šéfa ČSSD
PLZEŇ (ned) V křesle krajského
předsedy ČSSD s největší pravděpodobností v sobotu vystřídá poslance Václava Votavu hejtman Milan Chovanec. Hejtman je totiž dosud jediným kandidátem na post
předsedy krajského šéfa socialistů,
kterého členové strany v sobotu
na konferenci v Plzni zvolí.
Václav Votava, který funkci zastával tři volební období - zhruba
šest roků - už nekandiduje. Milan

Chovanec je přitom už několik let
nejvýraznější osobnosti ČSSD v regionu a dosud je místopředsedou
krajské organizace.
„Delší dobu jsem říkal, že na
předsedu ČSSD v kraji kandidovat
znovu nebudu. Byl jsem nedávno
znovu zvolen předsedou okresní
organizace na Tachovsku a chci se
té funkci věnovat. Na předsedu
krajské organizace je navržen Milan Chovanec a má moji podpo-

ru,“ uvedl poslanec Václav Votava.
Dnes čtyřicetiletý Milan Chovanec
byl v minulosti předsedou plzeňské ČSSD. V zastupitelstvu města
Plzně vykonával funkci šéfa kontrolního výboru a v roce 2008 se
stal ekonomickým náměstkem
hejtmanky Milady Emmerové.
Loni, po zvolení hejtmanky do
poslanecké sněmovny, nahradil
Milan Chovanec Emmerovou v
čele kraje.

Je možné, že se účastníci krajské konference ČSSD vyjádří k
tomu, koho podporují před letošní
volbou předsedy strany. Ve hře
jsou přitom především jména Bohuslava Sobotky a Michala Haška.
„Osobně mám blíž k Michalu Haškovi. Krajský výbor ČSSD ale už vyzval oba hlavní soupeře ke spolupráci. Zastávám názor, že ve vedení strany by měli být oba,“ sdělil
Milan Chovanec.

Celebrity se přimlouvají za spalovnu
Známé plzeňské osobnosti podporují výstavbu zařízení, které část veřejnosti i ekologické organizace odmítají
» Pokračování ze strany B1
„Na billboardech visí kapitán Viktorie Horváth a teplárenská slibuje, že dá sto milionů korun na
nový fotbalový stadion. O tom,
kam dá teplárna peníze, rozhodují
politici, protože společnost vlastní
město. Populární lidé tak mohou
dělat službu, za kterou bude nějaký příspěvek. Byl jsem smutný,
když jsem se dozvěděl, že do toho
šel například Martin Straka,“ řekl
Marek.
Šéf plzeňského hokejového klubu Martin Straka ale tvrdí, že s žádným příspěvkem jeho podpora
spalovny nesouvisí. „Souhlasil
jsem, protože si myslím, že je to
dobrá věc. Teplárna nám dává peníze na mládež několik let, takže

to s tím nemělo nic společného,“
sdělil Straka.
Kapitán FC Viktoria Plzeň Pavel
Horváth se k billboardu vyjádřit nechtěl. Odkázal na mluvčího klubu

Jaromíra Hamouze. Ten odmítl, že
byla aktivita kapitána spojena s příspěvkem teplárny na stavbu stadionu. Nicméně potvrdil částečnou
souvislost s tím, že teplárna je part-

Celebrity Martin Straka, Vladislav Třeška, Pavel Horváth.

Foto: archiv

nerem klubu a sponzoruje činnost
mládežnických oddílů. „A to my
podporujeme. Pavel Horváth se s
projektem seznámil. Kdyby s ním
nesouhlasil, nikdy by to neudělal,“
konstatoval Hamouz.
Jachtař David Křížek prohlásil, že
za billboard od teplárenské nic nezískal. „Nastudoval jsem si to a myslím, že je to dobrá věc,“ řekl Křížek.
Podobně se vyjádřil i herec Martin
Stránský. „Kývnul jsem až v momentě, kdy mi vysvětlili, v čem to spočívá,“ sdělil Stránský. O užitečnosti
spalovny nepochybuje. „Když budeme odpadky zahrabávat pod zem,
nejde to do nekonečna. Pokud se
spálí a vznikne teplo, je to užitečná
věc,“ konstatoval herec.
Jaroslav Nedvěd

Neobměkčil soud.
Za podíl na vraždě
čtrnáct let žaláře
» Pokračování ze strany B1
V březnu 2008 si pětadvacetiletí
Wertheim mladší a Antonín Klysák, který žil s Wertheimovou sestrou a má s ní dvě děti, počkali v
Dobřanech na Klysákova příbuzného. Právě jeho připravili o dům a
on se s tím nechtěl smířit.
V Dobřanech muže nacpali do
auta. Cestou do Kařezu se do něj pokusili dostat léky na uklidnění. Cíl
měli jediný - donutit ho, aby stáhnul udání. „Když ani v Kařezu nepřistoupil na stažení žaloby, otevřeli
páté dveře od auta a poškozenému
na zadním sedadle obtočili autolano kolem krku. Každý z nich pak
vzal jeden konec lana a velkou silou
za něj táhli do doby, než muž přestal dýchat. Svlečené tělo vhodili do
hluboké jámy a zasypali,“ popsala
státní zástupkyně Václava Brýdová.
Mrtvé tělo policisté našli po roce,
dovedl je k němu Klysák. Zpočátku
bral vraždu na sebe. Až loni zcela
změnil výpověď a popsal, jak se vše
odehrálo. Včetně toho, že Wertheim
starší držel škrcenému muži ruce.
Důvod ke změně výpovědi? Družka
mu oznámila, že jejich vztah končí a
děti, na kterých byl závislý, už nikdy
neuvidí. Wertheim mladší s Klysákem dostali vysoké tresty, loni na
jaře policisté zatkli a obvinili z podílu na vraždě i Wertheima staršího.
Ten byl podle znalců téměř neomezeným vládcem v rodinném klanu.

