OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012
o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo v Hrobicích se na svém zasedání dne 3.12.2012 usneslo vydat, na základě
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti se
zákonem č. 229/2003 Sb., (nabývá účinnosti 1.1.2004) a v souladu s §12 a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Oddíl I. Základní ustanovení
Článek 1
1.Obec vybírá tyto místní poplatky
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
2. Správu poplatků provádí obecní úřad.

Oddíl II. Poplatek ze psů
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců.
Článek 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo
v obci.
Článek 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí každého psa do držení. Tuto
povinnost má i poplatník, který je od poplatku osvobozen, důvod osvobození je povinen při
plnění oznamovací povinnosti prokázat.
2) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů od jejího vzniku:
a) skutečnost, že pes dovršil stáří 3 měsíců, nejde li o poplatníka, který je od poplatku
osvobozen.
b) každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost, výši poplatku a na osvobození
od poplatku.
3) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny
psy v domě chované.
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Článek 5
Sazba poplatku
1) poplatek ze psů činí ročně:
a) z prvního psa 100 Kč,
b) z druhého a každého dalšího psa 150 Kč.
2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši , která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 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.
Článek 6
Splatnost
Poplatek je splatný do 30.dubna každého roku.
Článek 7
Osvobození
1) Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního 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 předpis.(např.:449/2001 Sb.zákon o myslivosti)
2) Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31. března kalendářního roku,
že důvod osvobození trvá.
3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Oddíl III. Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 8
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí
umístnění zařízení k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných zařízení, umístnění dočasných staveb, umístnění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní
a reklamní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Článek 9
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná
zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.
Veřejným prostranství v naší obci jsou: všechny silnice a místní komunikace (včetně chodníků),
obecní cesty, střed obce, u obecního úřadu, u „prostřední pumpy“, na Skalkách, v Nových dvorech a
podobně.
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Článek 10
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v článku 8.
2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení kterémukoli
z nich.
Článek 11
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 10
dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 7 dnů
je povinen tuto povinnost splnit nejpozději v den započetí užívání veřejného prostranství.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení a
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a rodné číslo nebo IČO.
Článek 12
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý
den činí 2Kč.
2) U prodejního a reklamního zařízení u lunaparků a jiných atrakcí činí částka 20Kč/m2/den
3) Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy
toto užívání skončilo, zařízení nebo stavba byla odstraněna a veřejné prostranství bylo
uvedeno do původního stavu.
4) Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou, která se stanoví
dohodou.
Článek 13
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7dnů, nejpozději
v den, kdy bylo s užíváním započato.
2) Při užívání veřejného prostranství po dobu delší 7dnů ve dvou stejných splátkách, z nichž
první je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a druhá
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy užívání skončilo.
Článek 14
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
1) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely.
2) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro invalidy
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Oddíl IV. Společná ustanovení
Článek 15
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.
2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně
závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4) Obec může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit
nebo prominout.

Oddíl V. Závěrečná a zrušovací ustanovení
Článek 16
1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.3/2003
2) Tato obecně závazná vyhláška č. 2/2012 po zveřejnění vyhlášky v zákonné lhůtě nabývá
účinnosti dne 1.1.2013.

V Hrobicích dne 14.12.2012

Zdeněk Kužela
místostarosta

vyvěšeno:14.12.2012
sejmuto: 1.1. 2013

ing. František Gajdošík
starosta

