Obecně závazná vyhláška obce Želetice o
místních poplatcích č. 1/2004
Zastupitelstvo obce Želetice se na svém zasedání dne 14.6.2004 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Oddíl I

Základní ustanovení
Čl. 1
Obec Želetice vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1. Výkon správy těchto poplatků vykonává Obecní úřad Želetice.
2. Obecní úřad Želetice jako správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke
správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména
vyhledávat poplatníky, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
Oddíl II

Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce trvalý
pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, tj.
dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je poplatník
povinen oznámit zánik poplatkové povinnosti.
2. Povinnost oznámit držení psa má i občan, který je od poplatku podle zákona o místních
poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci
poplatku prokázat.
3. Poplatník je rovněž povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má
vliv na výši poplatku nebo vznik a zánik osvobození.
Čl. 5
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Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vznikla. Poplatek se platí za každý i započatý měsíc.
2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
3. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku nejdéle do
15 dnů oznámit. Při vracení přeplatku se bude postupovat podle zvláštních právních
předpisů.1)
Čl. 6
Sazby poplatku
Poplatek ze psa činí ročně:
a) za prvního psa 50,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 50,- Kč
Čl. 7
Osvobození
Od placení poplatku za psa je osvobozen držitel psa, kterým je:
1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod
2. osoba provádějící výcvik těchto psů.
3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.
4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
Čl. 8
Splatnost poplatku
1. Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ke dni 31.3. příslušného kalendářního roku v určené
výši.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek od měsíce následujícího po
měsíci, kdy poplatková povinnost vznikla. Za každý měsíc do konce roku se platí 1/12
stanovené částky.

Oddíl III

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 9
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí
umístění zařízení sloužících k poskytování 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. 10
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny pozemky v k.ú. Želetice uvedené
v příloze č.1 této vyhlášky.
Čl. 11
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Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným
v čl. 9. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého
poplatku společně a nerozdílně. Obecní úřad může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Čl. 12
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství:
a) u jednodenního používání před jeho započetím
b) u dlouhodobějšího používání 7 dnů před jeho započetím
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci
poplatku a nahlásit rozsah záboru v m2.
Čl. 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným
v čl. 9 až do dne, kdy toto užívání skončilo.
Čl. 14
Sazby poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství činí:
a) za umístění zařízení k prodeji nebo poskytování služeb
350,- Kč/týden
b) za umístění reklamního zařízení
500,- Kč/rok
c) za umístění ostat. materiálu (uhlí, dřevo, písek a pod.)
- do 14 dnů
zdarma
- po 14 dnech
3,-Kč/m2/den
d) za umístění stavebních zařízení a stavebního materiálu fyz. a právnických osob, kterým byla
stavba povolena dle stavebního zákona:
-stavba rodinného domu, provozovny a pod.
- do 24 měsíců
zdarma
- nad 24 měsíců
3,-Kč/m2/den
- liniové stavby (plynovod, vodovod, kabelizace tel. sítě a pod.)
3,-Kč/m2/den
e) za umístění stavebních zařízení a stavebního materiálu fyz. a právnických osob v případech
stavebních prací bez stavebního povolení
3,2
Kč/m /den
f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
- osobní automobil
50,- Kč/měsíc
- nákladní automobil
200,- Kč/měsíc
- ostatní (povozy, zem. stroje)
50,- Kč/měsíc
f) za umístění lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí
1400,- Kč/týden
g) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 3500,- Kč/týden
Čl. 15
Osvobození
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni:
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejichž výtěžek je
určen pro charitativní a veřejně prospěšné účely
b) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství
c) užívání veřejného prostranství obcí
d) autobusy, podmínkou je, aby provozovatel požádal Obecní úřad o vyhrazení trvalého
parkovacího místa.
Čl. 16
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Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) při jednodenním užívání před započetím užívání veřejného prostranství
b) při dlouhodobějším užívání první splátka před započetím užívání veřejného prostranství ve výši
50 % předpokládaných nákladů a druhá splátka do 15 dnů po jeho ukončení.
Oddíl IV

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čl. 17
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu ustanovení zák. č. 202/90 Sb. o
loteriích a jiných obdobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 18
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen VHP).
Čl. 19
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 15 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního
hracího přístroje do provozu.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické
osoby, sídlo, IČO, číslo účtu u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z jeho podnikatelské činnosti.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 15 dnů správci poplatku ukončení provozování
výherního hracího přístroje, tj. zánik poplatkové povinnosti.
Čl. 20
Sazba poplatku
Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč za 3 měsíce. V případě, že výherní hrací
přístroj bude provozován po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.
Čl. 21
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí ode dne uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Poplatková povinnost
zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.
Čl. 22
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování VHP na dobu 3 měsíců do 1 měsíce po zahájení provozu
b) při povolení provozování VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách, odpovídajících
délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to vždy splatných poslední den příslušného čtvrtletí
c) při povolení provozování VHP na kalendářní rok ve 4 splátkách, odpovídajících délce
provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den v příslušném čtvrtletí.

Čl. 23
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Závěrečná ustanovení
a) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na
trojnásobek.
b) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu
správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 zákona č.337/1992
Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
c) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou
obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla
d) Byl-li před uplynutím této tříleté lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto
úkonu zpraven
e) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Tato obecně závazná vyhláška ruší OZV č.1/2003
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2004

V Želeticích 14.6.2004

..................................................
Pavel Planeta
starosta obce Ž e l e t i c e

.........................................................
Vojtěška Karvayová
místostarosta obce Ž e l e t i c e

1) §64, odst.4, zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění
Příloha č.1 Vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích
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Seznam pozemků, které jsou pro účely vyhlášky považovány za veřejné prostranství:
2065/50
2072/9
2605
2606/2
2638
2639
2652/1
2652/7
2652/19
2660/1
2666
2667
PK 2058
PK 2065/4
PK 2328/11
PK 2621
PK 2636/1
PK 2652/6
PK 2652/9

St. 12/1
St. 33
St. 34
St. 64/2
St. 179
59/2
60/1
60/2
61/13
84
105/2
138
143/2
1521/1
2049/2
2049/26
2050
2061/3
2061/4
2065/1
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