Obecně závazná vyhláška obce Podolí č. 1/ 2007
o místních poplatcích ze psů, poplatek za užívání veřejného
prostranství, poplatek ze vstupného

Obecní zastupitelstvo obce Podolí schválilo dne 12.4.2007 a vydává podle ustanovení §15
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10, písmeno a) a § 84, odstavec 2, písmeno i) zákona č. 128/2000 S., o
obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška) :
Článek I.
Základní ustanovení
1. Obec Podolí vybírá tyto místní poplatky :
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
2.

Správu poplatků uvedených v čl. l této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen
správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Článek II.
Poplatek ze psů

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis.
Sazby poplatku činí ročně:
a) za prvního psa
70,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
90,- Kč
Držitelé psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo na území obce, mají ohlašovací
povinnost, kterou splní tím, že podají správci poplatku prohlášení k poplatku ze psů.
V prohlášení se uvádějí všichni psi v držení osoby podávající prohlášení včetně psů od
poplatku osvobozených podle odstavce 2); nárok na osvobození se uplatní záznamem
Prohlášení se podává :
a) V termínu do 31. května se stavem ke dni podání prohlášení.
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b)

Při vzniku poplatkové povinnosti v průběhu roku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
tato poplatková povinnost nastala.
7. Prohlášení se nemusí podávat, nedošlo-li ke změnám v držení psů a v poplatkové
povinnosti oproti poslednímu podanému prohlášení.
8. Nepodá-li osoba uvedená v odstavci 1) prohlášení v těchto termínech a po výzvě
správce poplatku ani ve lhůtě, kterou jí dodatečně stanovil, správce poplatku jí poplatek
vyměří podle údajů, které má k dispozici.
9. Vlastník psa je povinen poplatek zaplatit bez vyměření předem, a to nejpozději do 31.
května každého roku.. Při vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku je
poplatek splatný při ohlášení.
10. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Vypočítaný poplatek se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
11. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné
obci. Pro výpočet poměrné výše poplatku platí odstavec 10).
Článek III .
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1.

2.

3.

4.

5.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Veřejným prostranstvím podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou všechna
náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1). Užívá-li tutéž část
veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z
nich.
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne,
kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo,
zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení,
zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.).
Sazby poplatku se stanovují za každý i započatý m2 a každý i započatý den takto :
a) výkopy prováděné na základě stavebního povolení a souhlasu obce
 sazba za m2/den
1,-- Kč
b) výkopy bez stavebního povolení se souhlasem obce
 sazba za m2/den
2,-- Kč
c) skládky stavebního materiálu na základě stavebního povolení a souhlasu obce
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d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

 sazba za m2/den
skládky všeho druhu předem ohlášené a povolené obcí
 sazba za m2/den
skládky všeho druhu předem neohlášené a nepovolené obcí
 sazba za m2/den
umístění kontejnerů na stavební a jiný odpad se souhlasem obce
 na komunikaci nebo chodníku za m2/den
 mimo komunikace a chodníky za m2/den
použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k
prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží,
vystaveného zboží : za m2/den
umístění reklamního zařízení všeho druhu
 sazba m2/den
vyhrazení trvalého parkovacího místa pro :
 osobní auto za den
 traktor, a jiné zemědělské stroje včetně přívěsů za den
 nákladní auto, nákladní přívěs a návěs za den
Za použití veřejného prostranství na provoz lunaparků, cirkusů a
jiných obdobných atrakcí za m2 a den

6.

1,-- Kč
2,-- Kč
20,-- Kč
5,-- Kč
2,-- Kč

10,-- Kč
5,-- Kč
10,-- Kč
20,-- Kč
30,-- Kč
2,-- Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akce jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely
b) osoby zdravotně postižené (dle § 86 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), kterým je vyhrazeno trvalé parkovací
místo na veřejném prostranství
7. Poplatník je povinen vyžádat si souhlas obce a oznámit správci poplatku zvláštní užívání
veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Souhlas obce
musí být udělen písemně.
8. Poplatkové povinnosti podléhá i zvláštní užívání veřejného prostranství podle odstavce
1) s uplatněním sazeb poplatků podle odstavce 5) u prostor pronajatých k jinému účelu,
u kterých je takto obcházena poplatková povinnost podle této vyhlášky.
9. K dlouhodobému užívání veřejného prostranství (na dobu delší jak 3 měsíce) v majetku
obce se uzavírá písemná smlouva mezi obcí a uživatelem. To platí i v případech
osvobození od poplatku podle odstavce 6 b). Pro uzavření smlouvy platí obecné zásady
platné pro pronájmy obecního majetku.
10. Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště
nebo sídlo, rodné číslo, IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů na nichž jsou
vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
11. Při placení v hotovosti (správce poplatku určí, v kterých případech to bude, např. na
tržišti) je poplatek splatný ihned. U jednorázového užití veřejného prostranství je
poplatek splatný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě.
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12. V ostatních případech je splatný do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření
poplatku na účet správce poplatku.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Článek IV.
Poplatek ze vstupného.
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce a akce obdobného charakteru. Vstupným se rozumí peněžitá částka,
kterou účastník zaplatí za to, že se akce může zúčastnit.
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, tj. hradí náklady spojené s
pořádáním akce.
Poplatek ze vstupného se neplatí nebo jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) sportovní akce pořádané místními občany
c) divadelní představení
d) filmová představení
Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného. Poplatek
se snižuje o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Poplatník je povinen před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke
stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum,
hodina a místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu správce poplatku poplatník
dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů na
nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.
Článek V.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny včas) nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené
(neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy,
může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení §37 a §37a zákona č.
337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých
případech poplatky snížit nebo prominout.
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně
závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o
tomto úkonu uvědomen.
Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do pěti let od konce kalendářního roku,
v němž poplatková povinnost vznikla.
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7. Tuto vyhláškou se zrušuje se předcházející vyhláška o místních poplatcích.
8. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2007

……………………………………………….

ing. Lubomír Sehnula – starosta obce

……………………………………………….

Vlček Jaroslav – místostarosta obce

Záznam o vyhlášení :
Tato vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách Obecního úřadu.
Datum vyvěšení :

4. 4. 2007

Datum sejmutí:

12. 4. 2007
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