OBEC PĚČNOV
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
1) Obec Pěčnov zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
2) Řízení o místních poplatcích vykonává Obecní úřad Pěčnov (dále jen správce poplatku).1
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
1)

2)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů vznik poplatkové
povinnosti, jakož i jakékoli změny v ohlášených skutečnostech, včetně zániku poplatkové
povinnosti.
Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku
některé další údaje stanovené v Čl. 15 této vyhlášky.
Čl. 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok je stanovena takto:
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

100 Kč
150 Kč

___________________________
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§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
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Čl. 4

Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný do 15 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 5
Osvobození
1)
2)

Od poplatku jsou osvobozeny osoby uvedené v zákoně.
Nárok na osvobození se dokládá příslušnými doklady vždy do termínu splatnosti
poplatku v každém kalendářním roce.
ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 6
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se zpoplatňovaná veřejná prostranství vymezují v příloze č. 1
vyhlášky.
Čl. 7
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen předem, nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, ohlásit
správci poplatku předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen ohlásit správci poplatku některé další
údaje stanovené v Čl. 15 této vyhlášky.
Čl. 8
Sazba poplatku
Sazby poplatku za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý
den činí, není-li stanoveno jinak:
1) Při provádění výkopových prací na veřejném prostranství za každý i započatý m2 a každý i
započatý den …
2 Kč
2) Při použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje zboží, tj. např. stánků, kiosků, pultů; 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
3) Při použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb - broušení nožů, čištění peří, opravy deštníků a jiných služeb za každý
i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den …
10 Kč
4) Při užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a k umístění ploch ke
skladování za každý i započtený m2 užívané plochy a každý i započatý den… 1 Kč
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5) Při použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl za každý i
započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den …
10 Kč
6) V ostatních případech použití veřejného prostranství za každý i započatý m2 užívané
plochy a každý započatý den …
10 Kč
Čl. 9
Splatnost poplatku
1) Při užívání veřejného prostranství po dobu do 5 dnů je poplatek splatný nejpozději v den,
kdy bylo užívání veřejného prostranství započato.
2) Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů je poplatek splatný do 15 dnů
ode dne doručení platebního výměru.
Čl. 10
Osvobození
Od poplatku jsou (kromě osob uvedených v zákoně) osvobozeny:
a) akce, u kterých je pořadatelem nebo spolupořadatelem obec Pěčnov,
b) krátkodobé skladování do 24 hodin,
c) osoby vlastnící pozemky charakteru veřejného prostranství.

ČÁST IV.
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Čl. 11
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý
pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena
k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede
rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena,
uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
Čl. 12
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 500 Kč a tvoří ji :
a) částka
250 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka
250 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce v předchozím
roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.
2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za osobu je obsaženo v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
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Čl. 13
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. března kalendářního roku na daný
rok.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný do 15 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 14
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku jsou osvobozeni majitelé objektu pro individuální rekreaci, kteří mají trvalý
pobyt na území obce Pěčnov.
2) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci s trvalým pobytem Pěčnov 3, kteří se na území
obce Pěčnov prokazatelně nezdržují nepřetržitě po dobu delší než ½ kalendářního roku
3) Vznik nároku na osvobození nebo úlevu 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 nebo úlevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je
poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození nebo úlevu.
ČÁST V.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 15
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, případně jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, případně další
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatkové povinnosti, včetně
skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové
povinnosti.
2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1) adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
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Čl. 16
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 17
Zrušovací ustanovení
Zrušují se
- obecně závazná vyhláška č. 2/2007 ze dne 12.12.2007, o místních poplatcích
- obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne 27.11.2009, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2007, o místních poplatcích

Čl. 18
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

……………………………
Josef K r á l v.r.
starosta obce Pěčnov

……………………………..
Hana F a l á ř o v á v.r.
místostarostka obce Pěčnov
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Informace
k obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku). Při řízení ve věcech
poplatků se používá zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, pokud zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Poplatky lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku, případně bankovním převodem na účet
obce.
Vznikne-li či zanikne-li u poplatků s roční sazbou poplatková povinnost během kalendářního
roku, platí se poplatek v poměrné výši.
Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. V případě
držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu i započatých kalendářních měsíců. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o
místních poplatcích: osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením
(III. stupeň mimořádných výhod), osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy a osoby, jimž
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní zákon.
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které veřejné prostranství užívají.
Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou podle zákona o místních poplatcích povinny oznámit správci jména a data
narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzické osoby, které mají 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,
c) cizinci, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení k pobytu
podle ustanovení § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve
znění pozdějších předpisů.
Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území
nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby v průběhu
kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši odpovídající 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.
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Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místních poplatcích
Vymezení veřejného prostranství
Veřejné prostranství podle Čl. 6 této obecně závazné vyhlášky je vymezeno dále uvedenými
pozemkovými parcelami v k.ú. Pěčnov s parcelními čísly:
6/3, 6/7, 11/6, 15/2, 33/35, 123/6, 123/9, 123/19, 372/5, 434/2, 452
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Příloha č. 2
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místních poplatcích
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok :
Skutečné náklady na sběr, svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2009 částku
86.897 Kč.
Počet obyvatel k 1.1.2010:
Počet staveb k individuální rekreaci:
Celkový počet poplatníků:

122
3
125

Propočet sazby podle Čl. 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky:
86.897 Kč (náklady) : 125 (počet poplatníků) = 695,18 Kč
Použitelná částka

250 Kč.

8

