Obecně závazná vyhláška obce Občov č. 3/2021
o místních poplatcích
Obecní zastupitelstvo obce Občov schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích, a to podle § 2, § 6 a § 14 zákona o poplatcích č. 565/1990 Sb. v aktuálním znění,
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
v aktuálním znění.
Oddíl I
Základní ustanovení
Čl. 1
(1) Obec Občov stanoví tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů;
b) poplatek za užívání veřejného prostranství;
c) poplatek ze vstupného.
(2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Občov.
Oddíl II
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa. Držitelem je pro
účely tohoto poplatku osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo do protokolu do třiceti
dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců,
vznik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je podle zákona o místních poplatcích
nebo podle této vyhlášky osvobozena a tuto skutečnost musí v ohlášení správci poplatku
prokázat.
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(3) V ohlášení správci poplatku poplatník uvede:
- jde-li o fyzickou osobu
a) příjmení a jméno
b) adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná
c) rodné číslo
- jde-li o právnickou osobu
a) název
b) sídlo
c) IČO
Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem uvede rovněž čísla
účtů u peněžních ústavů, které používá při své podnikatelské činnosti.
(4) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do třiceti dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí ročně :
a) za prvního psa
200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
200,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního důchodu, pokud není od poplatku
osvobozen podle dalšího ustanovení této vyhlášky, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu 100,-- Kč
d) za druhého a dalšího každého psa téhož držitele, poživatele invalidního důchodu, pokud
není od poplatku osvobozen podle dalšího ustanovení této vyhlášky, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího
důchodu
100,-- Kč

Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, např. zákon o myslivosti.
(3) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku
prokázat, že důvod osvobození trvá, jinak nárok na osvobození zaniká.
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Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. daného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do třiceti dnů
od vzniku poplatkové povinnosti.
(3) Poplatek je možné uhradit v hotovosti do pokladny Obecního úřadu, poštovní
poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce.

Oddíl III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 1
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými
se rozumí výkopové práce, umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb,
umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Čl. 2
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně
znázorněná v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 3
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství
způsobem uvedeným v čl. 1.
(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají
za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce může uložit zaplacení poplatku
kterémukoliv z nich.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru zvláštního
užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději pět dní před jeho započetím.
V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než pět dní je povinen splnit ohlašovací
povinnost nejpozději v den zahájení užívání. Není-li to možné, je povinen ohlášení provést
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nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení užívání
je povinen ohlásit skutečný stav ohlášených údajů.
(2) V ohlášení správci poplatku poplatník uvede:
- jde-li o fyzickou osobu
a) příjmení a jméno
b) adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná
c) rodné číslo
- jde-li o právnickou osobu
a) název
b) sídlo
c) IČO
Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem uvede rovněž čísla
účtů u peněžních ústavů, které používá při své podnikatelské činnosti.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku neprodleně jakékoliv změny
v uvedených skutečnostech.
Čl. 5
Sazby poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý
i započatý den užívání veřejného prostranství
:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
5,- Kč
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
50,- Kč
c) za provádění výkopových prací
5,- Kč
d) za umístění stavebního zařízení
5,- Kč
e) za umístění reklamního zařízení
50,- Kč
f) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí
50,- Kč
g) za umístění skládek stavebního materiálu
5,- Kč
- fyzické osoby mohou na základě předloženého stavebního povolení na stavbu obytného domu
požádat Obecní úřad o užívání 20 m2 zdarma, a to po dobu platnosti stavebního povolení,
maximálně však po dobu tří let; za každý další m2 přesahující výměru 20 m2 činí sazba
poplatku
5,- Kč
h) za umístění skládek, které nelze zahrnout pod písm. g)
5,- Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

5,- Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
5,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
5,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč
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(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo

500,- Kč/rok
1 000,- Kč/rok.

(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství
ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
Čl. 6
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek bude věnován na charitativní
nebo veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro držitele ZTP a ZTP/P.
Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k zahájení užívání veřejného prostranství
způsobem uvedeným v čl. 1, až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno
a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Čl. 8
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší tří dnů nejpozději v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství započato
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší tří dnů nejpozději do sedmi dnů ode dne,
kdy toto užívání skončilo
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. ledna příslušného kalendářního
roku.
(2) Poplatek je možno uhradit v hotovosti do poklady Obecního úřadu, poštovní
poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce.
Oddíl IV
Poplatek ze vstupného
Čl. 1
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce bez
DPH, je-li v ceně vstupného obsaženo.
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Čl. 2
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději pět dní před konáním akce oznámit správci poplatku
její pořádání a vstupenky, označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele,
předložit ke kontrole a označení správcem poplatku.
(2) V ohlášení správci poplatku poplatník uvede:
- jde-li o fyzickou osobu
a) příjmení a jméno
b) adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná
c) rodné číslo
- jde-li o právnickou osobu
a) název
b) sídlo
c) IČO
Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem uvede rovněž čísla
účtů u peněžních ústavů, které používá při své podnikatelské činnosti.
(3) Do deseti dnů od skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku
celkovou výši vybraného vstupného sníženou o DPH, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
Čl. 4
Sazby poplatku
(1) Sazby poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) kulturní akce
20 %
b) sportovní akce
20 %
c) prodejní akce
20 %
d) reklamní akce
20 %.
Čl. 5
Osvobození
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) akce pořádané místními zájmovými organizacemi a spolky.
.
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Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do čtrnácti dnů ode dne skončení akce.
(2) Poplatek je možno uhradit v hotovosti do poklady Obecního úřadu, poštovní
poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce.

Oddíl V
Společná a zrušovací ustanovení
Čl. 1
Sankční navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo jejích části může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2008 ze dne 30. 4. 2008.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

MUDr. Zbyněk Mach
místostarosta

Jaroslav Kosán
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky dne:
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