Obecně závazná vyhláška

č. 1/2003
o místníchpoplatcích - obec R o z h o v i c e
Obecní zastupitelstvo obce Roáovice schváilo dne 8.12.2003 v souladu s ustanovením
zákonač. 565111990 Sb., ve mění pozdějších předpisů zákonaě. |2912000 Sb, ve zrĚrupozdějších předpisů zákonač.22912003 Sb. tuto obecně závanlou vyhlašku.
Obec R o z h o v i c e vybkána svém ízemi§rto poplaky:
a/ poplatek ze psŮ
b/ poplatek za užwání veřejného prostranství
ď poplatek ze vstupného

oddíl II

Článek l
Poplatek ze psŮ:
Poplatek ze psů platifyztcké osoby, které jsou držitelem psů a mají trvalé bydliště nebo
sídlo v izemi obvodu obce Roáovice a to ze psů starších 3 měsíců.

Článek 2
Sazby poplatků činíročně:

alzapnního psa

75r-

Kč

100o-

Kč

b/ za druhého a každého dalšího

téhoždĚitele

Článek 3
Osvobození od poplatků:
Poplatek ze psů, jejichž držitelemjsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držiteléprukazka ZTP|P
2l Požadavek na osvobození od poplatků ze psů, je držitel povinen prokirff obci nejpozději
do dne splatnosti poplatků.
3/ Osvobození od poplatků ze psů zank{ zarrikne-li důvod osvobození.
1/

Oznamovací povinnost

Článek

4

IlDržitel psaje povinen podat přimáxtt k poplatku ze psa do l5-dnů ode dne rrzrriku
poplatkové povinnosti.Do l5-ti dnůje rorměž povinen onÉrritkaždou skutďnost, která
má vliv na výši poplatku,

.22l Ylastruci domu nebo organizace,lďerámák domu právo hospodařrní, jsou povinni ohlasit
obci písemně všechny psy v domě chované. Obec vlastníky písemně wTye.

Čtanek 5

Splatnost poplatku
1lDržitel psaje povinen zaplttt poplatek bez vyměření předem do 1. března běžnéhoroku.
2l Y připadé držerti psa po dobu kratšínež jeden rok se platí poplatek v poměrné v}ši, která
odpovídá počtu započatych měsíců.
Y\ 3/ Zanikne-li poplatníkovi povinnost, zanikápovirrrrost platit poplatek ze psů,uplynutím
měsíce, ve kterém poplatník tuto skutečrrost písemně onámi obci.Zjištěný přeplatek na
poplatku ze psů se vrátí, činí-livíce než 50,- Kč.

oddíl III

Článek 6

Poplatek za užívání veřej ného prostranství:
1 i Poplatek za uživ ini veřej ného pro stranství se vybírá za z-Aištni tůivér;ri veřejného
prostrarrství, kterym se rozumí umístění zaŤtzeru sloužícíchk pos§rtovárrí prodeje a služeb,
umístěnístavebních nebo reklamnich zařizent, lunaparků a jrrr.ých obdobných atrakci, umístění

skladek, vyhrazenitrvalého parkovacího místa atňivinitohoto prostranství pro kulturní a
sportovní akce.
2lYeíejnýmprostrarrstvím podle této vyhláš<y jsou místníkomunikace, silnice, chodníky, náves.
3/ poplatek zalůivárttveřejného prostranství platifyzické nebo právnické osoby, lďerélůivaji
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1,čl. 6. Uživá-litutéžči:r;t veřejného
prostranství několik uživatelů společně, odpovídajízazaplacertt celého poplatku společně a
nerozdílně.Obec můžeuložit zaplaceni poplatku kterémukoliv z nich.

ČUnerl

Oznamovací povinnost
X. l/ Poplatek z veřejného prostranství se vybírá počínajednerrr, kdy poplatník oznámi,že veřejné prostranstizašd,uživú., do dne, kdy poplatník onámiobecnímu úřadu, žeuživáni skončilo,t.j. zařizeru bylo odstraněno a prostranství bylo uvedeno do původníhostavu.

2lPopltnkje povinen obecnímu úřadu oznámjt nejméně 3 dny přederrr, že bude veřejné
prostranství uživat. V případě, kdy užíváníveřejného prostranství nelze předvídat l odvozmateriáu ,.,l oznéxrútutoskutečnost poplatník obci do 43 hodin, od doby kdy užívanínastalo.

_#

-33lPři placení poplatku

bez vyměření přederq se ohlašovací povinnost nevyžaduje.

Článek 8

Sazba poplatku činí

l/Zatůivélntveřejnéhoprostranství k umístěnístánků, pultů, kiosků k prodejním účelům
včetně manipulačního prostoru, skladek zboži a vystavení zboži:
3,- Kč
a/Zatrvalé umístění- ročnípaušá,l zal m3
bl Za denru uživéntmístapro tuto čirrrrost vyhnazeného l náves/ zam2 l i počúých
a den
2,-Kč
,pc/ Zauživiniveřejného prostranství mimo vyhrazenámísta, zam2 l i započďýl
a derr ........

5,_

2/Zapotňívání veřejného prostrarrství k umístěníreklamních zařizerúvšeho druhu.
a/ Měsíčnípaušá
b/ Ročnípaušal

l00,_
20o,_

Kč

Kč
Kč

3/ZauživiŇveřej ného prostranství k umístění stavebních zaŤaeru, paušání

poplatek
al Týdeínlpaušá
b/ Měsíčnípaušá,l
c/ Ročnípaušá
:

50,-Kč

l Za vyhr azenitrvalého parkovacího místa:
a/ Osobní automobily - roční
b/Nákladní automobily - roční
4

paušál
paušál

5lPoužiti veřejného prostranství pro provoz lunaparků ajinychobdobných atrakci,.

a/Zadena| m2

paušá za úrakci
c/ZaostatruzaŤizeru lunaparků, iobytné zaíizeni - maringotky,tah7ázařizeniatp.l
týdenní
b/ Týdenní

paušá

100,_
600,_

Kč
Kč

100,400,-

Kč
Kč

2,-Ké
Kč

10o,_

50,-

6l Zapoužitíveřejného prostranství k umístění skladky stavebního materiáu při stavbě
rodinných domků, opravách a rekonstrukcích měsíční
50,-

paušá

Článek

Kč
Kč

9

Osvobození od poplatků:

ll Zavyltrazení trvalého parkovacího místa, neplatí poplatek zalůiuniveřejného prostranství
osoby invalidní.
2lUživatelétohoto prostranství, kteří zde pořiÁají akce bez vstupného,nebo jejicížqitěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
13/ Kulturni a prodejní akce pořadané místními složkami - ČSŽ,MS, SHD.

-4Članek l0

Splatnost poplatkŮ:

li

Při placení v hotovosti tj. na Obecním úřadě / jednodenní prodejní akce/ je poplatek splatný

ihned.

2/Y

ření poplatků, tj

l5

dnů ode dne doručeníroáodnutí o vyměplatebního v}měru. Poplatek je splatný na účďobce.

ostatntch případech je poplatek splatný do

oddíl Iv

Článek l1
Poplatek ze vstupného:
[

Poplatek ze vstupného se vybiráze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce
obdobného charakteru,snřené o daň zpřtdané hodnoty,je-li v ceně vstupného obsažena.
1/

2lPoplnekpl*ifyzické i právnické osoby, které akce pořiÁaji.
Čl ánek 12
Od poplatku jsou owobozeny:
1/

Akce jejiclů cely výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

*2lDilenapř. akce pořadané místními org.anizacerrizŠ,dětskou orgarizaci,SHD

apod...,

Článek 13

Sazba poplatku ze vstupného činí:
1/ 5 procent z úhrnnéčastky vybraného vstupného natanečníchzibavách, estrádáctr,
koncertech a módních přehlídek.

Článek 14

Ohlašovací povinnost:
1/ Poplatník je povinen nejpozději do 10 dnů před konáním akce, oznámit správci poplatku
její pořadání a vstuperrky omačenécenou, datem a hodinou konané akce a jména pořadatele
předložit ke kontrole aon:trčení.

2l Popl*nik je povinen správci poplatku sdělit přijmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslonebo ICO a uvést téžčíslopeněžníhoústaw.

3/Do

10 dnů po skončeníakce je poplatník povinen podat správci poplatku přimání

poplatku. Neprodané vstupenky předloži správci poplatku ke kontrole.

k

-5

Článek 15

Splatnost poplatku:
Poplatek ze vstupného je splatný bez vyměření do 1 5 dnů ode dne uspořádání akce, která
poplatku podléhá.
1/

oddíl v

Článek

16

Ustanovení společná a závéreénáz
I/Vztli/r. azénkpoplatkové povinnosti u poplatků uveden}ch v oddíle I. vyhlašky, je
poplatník povinen ohlasit a poplatky uhradit obecnímu úřadu ve stanovených termínech
U poplatku ze psů se na}rrazuje toto hlašení, př'znfult k poplatku.
2/ Ohlašovací povinnost splní poplatník buď osobně nebo písemně na adresu Obecního úřadu

Roáovice.

Článek 17
1/ Nebudou-li poplatky zap|aceny včas nebo ve správné aýši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem amŮže včas nezaplacené poplatky zvýšit ažnatrojnésobek.. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2lTomu, kdo nesplní oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, můžesprávce
poplatku uloŽit pokutu zanepeněžité plnění, ve smyslu ustarrovení § 37 zákona č.337ll992
Sb

Čtanek 18
přiřzeníve věcech
poplatkŮ se postupuje podle zil<oraÓrn a. T7 /t992Sb. o řizení ve věcech drrrú apoplatků.
2l ObecmÍžeke zmírnění nebo odstranění twdosti vjednotlryých případech poplatky snžit
nebo prominout na zžlsladě písemné žádosti poplatníka.
1/ Správu poplatkŮ uvedených v oddíle l.této vyhlašky vykonává obec a

Článek 19
Pokud poplatník nesplni svoji poplatkovou povinnost určenou obecně závanrculyhlaškou
obce, lze dlužnéčastky vyměřit do tří let od konce katendařního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznkla.
2lBy!-ti před uplynutímtéto lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatků
béžítíilďálhŮtamovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně
1/

uvědoměn.

3/ Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vzrrikla

-6Článek 20
Zrušuje se vyhláška obce R o z h o v i c

e

ze dne22.6.1998 ě.211998 o místníchpoplatcích

Článek 2l
Vyhlaška nabyváúčinnostidne: l.ledna 2004
Vyhlaška byla vyvěšerra na úřednídesce dne:
Vyhlaška byla sejmuta dne

VRoáovicíchdne

X i:

l.zí 1t ;nl

FaltysoÝá-Yirclava
místostarostka obce

: !|

i-r,

,i,l

.t

4

,lZ

!

/' tl,i

/ t,_j

l')

Stejskal

Milan

starosta obce

Obecně závamá vyhláška č.,'1,1200/o místníchpoplatcích - obec Rozhovice,

kterou se mění obecně závaznávyhláška é.1l2m3
o místníchpoplatcích - obec R o z h o v i c e

Obecní zastupitelstvo obce Roáovice schválilo dne 9.2.2004 obecně závaznou vyhlašku
č.ll2004 o místníchpoplatcích obce Roáovice.

oddíl II
Poplatek ze psŮ:
- članek 4, bod 2 se zrušuje

oddíl III
Poplatek za ažíváníveřejného prostranství:
- članek 8, bod 1, písm. c) se zrušuje
- članek 9, bod 3 se zrušuje

oddíl IV
Poplatek ze vstupného:
- članek 12,bod 2 se zrušule

Vyhlaška naývá účrrrrrosti paínircry den po jejím zveřejnění.
'Vyhlaška byla vyvěšena na úřednídesce

Vyhlaškabylasejmutadne:

V Roáovicích

dne: /( :', iót

1r

--; ,; .:úI /í

r'ů. /

dne 9.2.2004

Faltrffifux*/
místostarostka obce

\
Áu"^
-á-v:]\\ *
* \Ť§s
§|Bl/s§no

\

otr.

chlltÝ

Stejskal

:
lJ.l /L_'
a
'/

Mlan

starosta obce

Obecně závaznávyhtáška obce Rozhovice č. 1 12006, kterou se mění
a doplňuje obecné závazná vyhláška obce Rozhoúce č. ll2003,
o místníchpoplatcích
Zastupitelstvo obce Roáovice vydává dne 24.7.2006 podle ustanovení § 14 odst, 2 zékona
Č,565/1990 Sb., o místníchpoplatcíctr, ve mění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními
§ 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. t) ziú<onač.l2S/2000 Sb., o obcích (obecní ňizeú), ve mění
pozděj šíchpředpisů, tuto obecně závantou vyhlašku.

ČHnet< 1
Úpravy článku 5 (Splatnost pqplatku):
Odstavec 3 Článku 5 obecně
zrténim.

ávanÉ vyhlašky obce Roáovice č. l/2O03

se natnazuje tírrrto novým

,flanilo;re-li poplatková povirrrrost, zanká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve
kterémtďo skutečnost vznikla (př. darování ps4 úhyn psa)."

ČHnek 2

Úprav,v članku 6 (.PoBlatek za uávaní veřejného prostranství):

Odstavec 3 člaí,ku6 se doplňuje takto:
,,Veřejná prostranství jsou blže vymezena v Příloze č. l, která je nedílnou součastíobecně závaané
vyhlášky."

ČHnek 3

Úprarry članku 7 (Omamovací povinnost):
Dosavadni text odstavce 1 članku 7 se rušíanahraalje se novým zněním:
,,Poplatek zalŮivátlt veřelného prostranství se vybírá počínajednerrl kdy zvláštní vžjvixn veřejného
prostranství začalo, a končídnerrl kdy bylo tůivémskončerro,"

Úpravy

ČHnek 4
článku l l í.Poplatek ze vstupného):

Text odstavce 1 članku l l se mění takto:
ZteŇu se vypouští formulace,,a akce obdobného charakteru".

ČHnek s

závěrečná ustanovení

Ostatní články obecně závanÉ vyhlašky č. 1l2OO3, ve mění obecně závanÉ vyhlašlqy
ztstávaji nezměněny.
Tato obecně záv antá vyhlaška nabyv á účrrrnosti dnem 9. 8. 2006

fufu-{
Faltysová Václava
místostarostka

-

\

Vyvěšeno dne: 25.7.2006
Sejmuto dne:
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