OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE MÁSLOVICE
č. 1/2016
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Máslovice se usneslo dne 29. prosince 2016 vydat na základě ustanovení
§ 14, odst. 2 zákona č.565/1990 Sb. O místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm.h) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
Oddíl I
Základní ustanovení
Čl. 1
1) Obec Máslovice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Máslovice. Na řízení o poplatcích se
vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, není-li
zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, stanoveno jinak.

Oddíl II
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území
obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém změna nastala, nově příslušné obci.1
3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 5
Oznamovací povinnost
1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne jejího vzniku, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové
povinnosti.
2) Povinnost oznámit držení psa má i občan, jehož pes 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 oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
200,- Kč za psa
Čl. 7
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) nejpozději do 1. března příslušného kalendářního roku,
b) vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný do konce měsíce,
od kterého poplatková povinnost vznikla.
Čl. 8
Osvobození
1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
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§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

Čl. 9
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je osvobozen. Známka je přenosná na jiného psa v případě úmrtí psa,
který známku obdržel a v případě, že majitel psa i správce poplatku s takovým řešením
souhlasí.

Oddíl III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 10
Předmět poplatku
(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.

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
Čl. 11
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 10.
2) 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. 12
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím se rozumí všechna veřejně přístupná místa v intravilánu obce, tj.
ulice, náves, hřiště a veřejná zeleň a další podobné prostory přístupné každému bez omezení
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, jakož i všechny komunikace a volně přístupná
místa ve správě obce na celém jejím území.

Čl. 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo uvedením prostranství do původního
stavu.
Čl. 14
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání
veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného
prostranství.
2) Poplatník je povinen ohlásit den ukončení užívání a uvést prostranství do původního stavu
bezprostředně po ukončení užívání.
3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a
příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a rodné číslo nebo IČ. Jde-li o
podnikatelský subjekt, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, kde jsou soustředěny
prostředky z podnikatelské činnosti.
Čl. 15
Sazba poplatku

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství:
Za umístění zařízení pro poskytování prodeje
100,- Kč
Za umístění dočasné stavby
10,- Kč
Za umístění zařízení pro poskytování služeb
10,- Kč
Za umístění stavebního zařízení
10,- Kč
Za umístění reklamního zařízení
50,- Kč
Za umístění skládek (skládkou se rozumí skladování – odložení – movitých věcí na
veřejném prostranství určených k dalšímu využití, uskladnění nebo likvidaci – např.
palivové dříví, stavební materiál apod. Za skládku se nepovažuje odložení komunálního
odpadu na místě k tomu obcí určeném.)
10,- Kč
Za umístění zařízení lunaparků a jiných atrakcí
20,- Kč
Za umístění zařízení cirkusů
10,- Kč
Za užívání prostranství pro kulturní, sportovní akce
10,- Kč
Za užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč
Za užívání prostranství pro reklamní akce
50,- Kč

2) Poplatek se stanovuje paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil ve výši 1000,- Kč/rok
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil ve výši 2000,- Kč/rok

Čl. 16
Osvobození
1) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní,
c) užívací plocha pro složení materiálů a věcí všeho druhu na nezbytně nutnou dobu,
maximálně na dobu 5 dnů.
2) Správce poplatku může ve zvlášť zdůvodněných případech mimořádně osvobodit od
poplatku za využívání veřejného prostranství nebo tento poplatek snížit na základě
žádosti uživatele i v případech, které nejsou uvedeny v odst. 1) tohoto článku.
3) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci
poplatku oznámit.

Čl. 17
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
1) při plnění oznamovací povinnosti dle čl. 14 před zahájením užívání veřejného
prostranství. V případě, že veřejné prostranství bude užíváno v jiném rozsahu (počet
m2 nebo počet dnů), než je uvedeno v podaném oznámení, je poplatník v termínu dle
čl. 14 odst.3 tuto skutečnost správci poplatku oznámit a poplatek doplatit;
2) v případě paušálního poplatku dle čl. 15 odst. 2 v termínu do 15 dnů ode dne
vydání příslušného rozhodnutí a dále vždy do 15.2. daného kalendářního roku.
3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní
den.

Oddíl IV
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 18
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až trojnásobně.
2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou nebo
uloženou rozhodnutím podle zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu
citovaného zákona.

Čl. 19
1) Obec Máslovice je od poplatků podle této vyhlášky osvobozena.

Čl. 21
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce.
Touto vyhláškou se ruší vyhláška 2/2014 o místních poplatcích.

V Máslovicích dne 29. 12. 2016

........................................
Stanislav Koranda
místostarosta obce

......................................
Ing. Vladimíra Sýkorová
starostka obce

