Obecně závazná vyhláška Obce Pěčnov
č. 1/2003 ze dne 21. listopadu 2003
o místních poplatcích

Zastupitelstvo Obce Pěčnov se podle ustanovení § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo dne 21.11.2003 usnesením č. 62 vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku

ODDÍL I.
Základní ustanovení
Čl. 1
Obec Pěčnov vybírá tyto místní poplatky :
poplatek ze psů,
poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Pěčnov (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

ODDÍL II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má v Obci Pěčnov trvalý
pobyt nebo sídlo.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok :
- za prvního psa 50,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa 80,- Kč.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendářních měsíců.

Čl. 4
Osvobození
Poplatek ze psů neplatí :
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a osoba provádějící výcvik psů k doprovodu těchto
osob,
držitel psa, kterým je osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
držitel psa, kterým je osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Nárok na osvobození je nutno doložit příslušnými doklady.
Poplatník je povinen správci poplatku vždy do termínu splatnosti v příslušném kalendářním roce prokázat trvání
důvodu pro osvobození.
Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod pro osvobození.
Čl. 5
Oznamovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti
Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, v této
lhůtě je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Držitel psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název (obchodní jméno) právnické osoby, bydliště
nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ, adresu zaměstnavatele.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí poplatník poplatek v poměrné výši stanovené sazby od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne
zániku poplatkové povinnosti. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrací na žádost poplatníka v poměrné
výši stanovené sazby od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
zanikla, činí-li více než 50,- Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek jednorázově, nejpozději do 31. března běžného roku.
Čl. 7
Identifikace psů
Správce poplatku vydá držiteli psa známku pro psa s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla. Držitel psa je
povinen zajistit, aby pes známku nosil. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo zcizení známky je
držitel psa povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

ODDÍL III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 8

Předmět poplatku
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.
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou podle této obecně závazné vyhlášky náves, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru.
Poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v odstavci 1. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za
zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z
nich.
Čl. 9
Oznamovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatník je povinen nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti oznámit započetí užívání veřejného
prostranství správci poplatku.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen uvést své jméno, příjmení nebo název (obchodní jméno)
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ, adresu zaměstnavatele, u podnikatelských subjektů
(fyzické i právnické osoby) čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z
podnikatelské činnosti.
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy započalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník oznámí
správci poplatku, že užívání skončilo.
Čl. 10
Sazby poplatku
Sazby poplatku činí :
Za provádění výkopových prací na veřejném prostranství
Za každý i započatý m2 a každý i započatý den ....... 2,- Kč .
Za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
zboží, tj. stánky, kiosky, pulty, skládky zboží, vystavení zboží apod. včetně obslužného prostoru (obslužný
prostor, pokud není součástí stánku, je před stánkem nebo pultem 1 m a za stánkem 1 m).
Je-li prodej uskutečňován přímo ze stojícího auta či přívěsu, je toto považováno za stánek a výše poplatku se
vypočítá dle zastavěných (užívaných) m2.
Za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den ...... 35,- Kč .
Za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
(broušení nožů, čištění peří, opravy deštníků apod.)
Za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den ...... 10,- Kč
Za užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a k umístění skládek

Za každý i započtený m2 užívané plochy a každý i započatý den ....... 1,- Kč
Čl. 11
Osvobození
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny :
- fyzické a právnické osoby, které pořádají akce na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek
je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
- Obec Pěčnov
- krátkodobé skládky do 48 hodin,
osoby vlastnící pozemky s charakterem veřejného prostranství.
Čl. 12
Splatnost poplatku
Při užívání veřejného prostranství po dobu do 5 dnů je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo užívání
veřejného prostranství započato.
Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů je poplatek splatný do 15-ti dnů ode dne doručení
vyměřeného poplatku na účet Obecního úřadu Pěčnov.

ODDÍL IV.
Poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Čl. 13
Poplatník
Poplatek platí:
Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem,
za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a
data narození osob, za které poplatek odvádějí,
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci ( rekreační chalupa,
chata, zahradní domek ), 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.
Čl. 14
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 18 písm. a) a b) této vyhlášky činí 300,- Kč a je tvořena z částky
50,- Kč za kalendářní rok a z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů Města za rok 2002 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 19 325,90
Kč na sběr a svoz pro občany.
Rozúčtování těchto nákladů bylo provedeno následujícím způsobem :
náklady 19 325,90 Kč

počet poplatníků 49
( 46 s trvalým pobytem + 3 rekreační objekty)
19 325,90 : 49 = 394,- Kč na 1 poplatníka
======================================
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.
Zanikne - li poplatková povinnost, zjištěný přeplatek na poplatku se vrací na žádost poplatníka, činí - li více než
50,- Kč.
Čl. 15
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeni majitelé objektů pro individuální rekreaci, kteří mají trvalý pobyt na území obce.
Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve
lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným
způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.
Čl. 16
Splatnost
Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.3. běžného roku za kalendářní rok.

ODDÍL V.
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 17
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním
výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky a jejich nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může
správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a § 37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou,
lze dlužné částky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 18
Prominutí nebo snížení poplatku
Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství
zcela nebo částečně prominout z důvodu odstranění tvrdosti.

Věc bude vyřízena ve správním řízení.
Čl. 19
Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1. lednem 2004 se použijí předpisy platné před účinností této obecně
závazné vyhlášky.
Čl. 20
Zrušují se všechny dosud platné obecně závazné vyhlášky Obce Pěčnov o místních poplatcích.
Čl. 21
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

