Obecně závazná vyhláška
č. 2 /2010
o místních poplatcích
Zastupitelstvo Obce Petrov se na svém zasedání dne 25.2.2010 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Část první
Základní ustanovení

ČI. 1
Obec Petrov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí a vybírá tyto místní poplatky
(dále jen „poplatky"):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Část druhá
Poplatek ze psů

ČI. 2
Předmět poplatku

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelemv psa je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR. Poplatek se platí ze psů starších tří
měsíců.

ČI. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit vznik své poplatkové povinnosti správci poplatku,
a to do 15 dnů po ukončení měsíce, ve kterém pes dovršil věku 3 měsíců, popř.
kdy byl pořízen pes starší.

2) Poplatník je povinen rovněž oznámit správci poplatku zánik nebo změnu
poplatkové povinnosti, a to do konce měsíce, ve kterém zánik nebo změna
nastala.

ČI. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně 120,- Kč za jednoho psa.

Cl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31. května kalendářního roku. V případě vzniku poplatkové
povinnosti v průběhu roku po tomto datu je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti.

ČI. 6
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
b) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
d) osoba, která se v daném roce dožívá 80ti let a starší.

Část třetí
Poplatek za užívání veřejného prostranství

ČI. 7
Předmět poplatku, poplatník

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.1,2
1 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 a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
‘ Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v pozn. 1.

ČI. 8
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně
uvedená v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2.

ČI. 9
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen správci poplatku před užíváním veřejného prostranství ohlásit
ústně nebo písemně předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného
prostranství.

ČI. 10
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)
b)
c)
d)
e)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
za umístění lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí
za umístění skládek (stavebního materiálu, apod.)
za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce a pro potřeby
filmových a televizních děl

25,- Kč
5,- Kč
5,- Kč
1,- Kč
5,- Kč

2) Za umístění stavebních a reklamních zařízení stanovuje obec poplatek paušální
částkou ve výši 600,- Kč/rok.

ČI. 11
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v den umístění nebo zahájení užívání.

ČI. 12
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství pro:
a) akce pořádané Obcí Petrov, jí zřízenou příspěvkovou organizací a místními
organizacemi
b) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
c) umístění skládky a stavebního zařízení stavebníky po dobu stavby a rekonstrukce
rodinného domu, nejdéle však do 6 měsíců po uplynutí termínu pro dokončení
stavby.

Část čtvrtá
Poplatek ze vstupného

ČI. 13
Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

ČI. 14
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ústně nebo písemně správci poplatku ohlásit předem datum
konání akce.

ČI. 15
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku z vybraného vstupného činí 20%.

2) Po dohodě s poplatníkem, lze využít paušální sazbu 500,- Kč za 1 akci.

ČI. 16
Splatnost poplatku
Vyúčtování a splatnost je poplatník povinen provést do 5 kalendářních dnů od
pořádané akce.

ČI. 17
Osvobození

Od
a)
b)
c)
d)

poplatku jsou osvobozeny:
akce pro charitativní a veřejně prospěšné účely
akce pořádané Obcí Petrov nebo akce, na kterých se Obec Petrov spolupodílí
akce pořádané příspěvkovou organizací zřízenou Obcí Petrov
akce pořádané místními sportovními kluby.

Část pátá
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Cl. 18
Předmět poplatku, poplatník

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj (dle zák. č. 202/1990 Sb. a
zák. č 70/1994 Sb.). Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

ČI. 19
Sazba poplatku
Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 3.000,- Kč.

ČI. 20
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů od zahájení provozu výherního hracího přístroje.

Část šestá
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Cl. 21
Poplatník
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k
této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

ČI. 22
Ohlašovací povinnost
Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Poplatník uvede jméno, příjmení, rok narození
a trvalý pobyt, u stavby určené k individuální rekreaci rovněž číslo popisné.

ČI. 23
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 360,- Kč a je tvořena:
a) částkou 110,- Kč za osobu a kalendářní rok
b) částkou 250,- Kč stanovenou na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok.
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného odpadu činily 525 817,50 Kč a byly
rozúčtovány na 1338 poplatníků. Skutečný náklad na 1 poplatníka činil 392,99 Kč.

2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci
tohoto měsíce.

ČI. 24
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou pololetních splátkách, a to k 31. květnu a 31. říjnu
příslušného kalendářního roku.

ČI. 25
Osvobození
Od poplatku je osvobozen:
a) osoba, která se v daném roce dožívá 80-ti let a starší
b) osoba, která se prokazatelně dlouhodobě zdržuje
(dlouhodobý pobyt v zahraničí)
c) osoba, která pobývá dlouhodobě v léčebně
d) osoba ve výkonu trestu
e) osoba, která má místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny.

mimo

trvalé

bydliště

Část sedmá
Společná ustanovení

ČI. 26

1) Nárok na osvobození od poplatků dle této vyhlášky (mimo osvobození občanů
starších 80-ti let) poplatníkovi vznikne na základě podané písemné žádosti s
doložením potřebných dokladů3 prokazujících splnění podmínek pro osvobození
stanovených touto obecně závaznou vyhláškou.4
2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Petrov.

3) Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb.,o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČI. 27

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010.

ČI. 28

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dne 1. 3. 2010

Eva Mlýn ková
místostarostka

' např čestným prohlášením, potvrzením léčebného zařízení apod.
4 zejm. v čl. 6, čl. 12, čl. 17 a čl. 26

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce Obce Petrov č. 2/2010
Seznam ploch, které se povazují za veřejné prostranství dle čl. 8, odst. 1:
p.č. 4/1
p.č. 5
p.č. 32

p.č. 583

p.č. 635/1
p.č. 757

p.č. 760/3
p.č. 1026

p.č. 1441/1

p.č. 1943
p.č. 1947

p.č. 1973/1

DODATEK Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE Č. 2/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ZE DNE 1.3.2010

Tímto dodatkem se mění část sedmá OZV č. 2/2010, čl. 26, odst. 3) a to takto :
Ruší se zákon , který se vztahuje na řízení o poplatcích, a to zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků a
nahrazuje jej zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

Tento dodatek je účinný od 1.1.2011

/

Eva Mlýnková

starostka

V Petrově 30.12.2010

