Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2008
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Nebahovy se usneslo dne 29.10.2008 pod Čj.27/10/2008 vydat v souladu s ust.§
14, odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ust. § 10, písm. d) a § 84, odst.2, písm. i ) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.:

Část I. Základní ustanovení
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Obec Nebahovy vybírá tyto místní poplatky:
a. poplatek ze psů
b. poplatek za užívání veřejného prostranství
2. Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad.

Část II. Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek se podle zákona platí ze psů starších tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník
1. Poplatník je podle zákona fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce.
2. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadě do 15-ti dnů ode dne, kdy
vznikla poplatková povinnost.
3. Od poplatku ze psů je dle zákona 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.

Čl. 4
Sazby poplatku
Sazby poplatku ze psa činí ročně:
1. za jednoho psa 200 .- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400.- Kč
3. za každého psa na samotách obce (v domech vzdálených od centra jakékoliv obecní části více
jak 500 m) 100 .- Kč

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes
dovršil věk tří měsíců.
2. Vznikne -li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost
během kalendářního roku, postupuje se obdobně.
3. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, rovněž
je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku ze psa do 15 dnů od
jejího vzniku.

Čl. 6
Splatnost poplatku
1. Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ze psa do 31.3. každého roku.
2. Správce PZP vydá vlastníkům psů známky pro psy, s vyznačením jména obce a evidenčního
čísla psa. Známka je nepřenosná na jiného psa.

Část III. Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 7
Poplatek za užívání veřejného prostranství se podle zákona 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, potřeby
tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 8
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí všechny návsi, tržiště, silnice, místní
komunikace a k nim přilehlé pozemky ve vlastnictví obce.

Čl. 9
Poplatník
1. Poplatníkem je podle zákona fyzická i právnická osoba, které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v čl. 7. Užívá - li tutéž část veřejného prostranství několik poplatníků
odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně. Poplatek se platí za každý i započatý
m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den, popřípadě paušální částkou.
2. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před
započetím vlastního užívání tohoto prostranství.

Čl. 10

1.

2.
3.
4.

Sazby poplatku
Za použití VP k umístění stánků, pultů, kiosků a obdobných zařízení k prodejním účelům.
a. za používání na místě k tomu určeném 20,- Kč za m2 a den
b. za umístění zábavní atrakce 20,- Kč za m2 a den
Za použití VP umístění stavebních zařízení a materiálu po dobu nezbytně nutnou ke stavbě
popř. opravě nemovitosti: 1,- Kč za m2 a den
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 20,- Kč za m2 ročně
V ostatních případech: 10,- Kč za m2 a den

Čl. 11
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto
prostranství začalo až do dne ,kdy toto užívání skončilo tedy např. zařízení bylo odstraněno,
skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
2. Při jednorázových akcích je PVP splatný ihned v hotovosti.
3. V ostatních případech do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření PVP na účet obce.

Část IV. Ustanovení společná a závěrečná
Čl.12
Sankce
1. Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas,
nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky
může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení
poplatkové povinnosti se použije ust.§ 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
2. Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi
pokutu podle zvláštního zákona ( zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů).

Čl.18
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2006 o místních poplatcích.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2009.

……………………………
František Mráz
starosta obce

……………………………
Martina Marešová
místostarosta obce

