
obec Bělotín

Obecně záv azná vyhláška
obce Bělotín

o místních poplatcích

obecní zastupitelstvo obce Bělotín schválilo dne |0.7.|995 podle ustanovení $ 15
zilkona ČNn 0. 565l|990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
sustanoveními$ |4,!6a$36 zákonaČnne.36711990 Sb.,oobcích(obecní zÍizeru),ve
něrupozdějších předpisů, tuto obecné závaznou vyhlášku:

oddíI I
ZáHadní ustanovení

cl. I
Druhy místních poplatků

V územním obvodu obce Bělotín se vybírají tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek zauživáni veřejného prostranstú.

čl. z
Správa poplatků

Spráw poplatku vykonává obec, kÍerá je ve svém územním obvodu zaved|a' Výkon
této správy provádí obecní úřad ( dále jen ,, správce poplatku..) a při řízení ve věcech poplatku
se postupuje podle záů<ona é. 33711992 sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.

oddí| tr
Poplatek ze psů

čt. s
Poplatník, předmět poplatku

(l) Poplatníkem je ýzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na izemi
obce trvalý pobyt nebo sídlo.
(2) Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.

Čt. l
Sazba

Roční sazba poplatku činí 50 Kě za prvního psa. Za druhého a každého dalšího psa činí
l00 Kč.



Čt. s
Osvobození

(l) Poplatek se neplatí ze psů uávaných k doprováeení nebo ochraně osob nevidomýct1
bezmocqých nebo drátelů pnikazu ZTP|P l n|ášť těžce postižený s pnivodceď.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.3. příslušného kďendářního roku
prokárat, že důvod osvobození trvá.
(3) osvobození od poplatku ze psa zaruká, zanikneJi důvod osvobození.

čt. o
oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do vlastnicwí. Po
dowšení stáfi psa šesti měsíců je poplatník povinen podat přiznríní k poplatku a poplatek
zap|atitpoďe Čl. 7.
(2) Poplatník je rovněž povinen oznémit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
ýši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.
(3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno,
příjmení nebo náeev právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČo, dále rasu,
barvu, stáří a pohlaví psa.

Čt.l
Splatnost, vznik a zánik pop|atkové povinnosti

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. každého roku.
(2) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vznikla, a to zajednotlivé měsíce do konce kďendářního roku ve ýši 1/12 stanovené sazby,
nejméně však 20 Kě.
(3) Zanikne.li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznárnit.

oddil m
Pon|atek za užívání veřeiného prostranství

Čt. s
Předmět poplatku

(l) Předmětem poplatku je uživini veřejného prostranství zvláštními způsoby, kteqými se
rozumí umístění zaÍueru sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo
reklamních zaťueni, zaíaeru cirkusů, lunaparků a jiných obdobqých atrakcí, umístění skládeh
vyhrazení trvďého parkovacího místa a užjváni tohoto prostransM pro kulturní a sportovní
akce a potřeby tvorby filmoých a televizních děl.
(2) Za veřejné prostranství se považují náměstí, silnice, ulice, místď komunikace, chodníky,
parky, veřejná ze|eň,, pnichody, podchody, nadchody, podloubí, pasáňe,

čLq
Poplatnílq vznik a zánik poplatkové povinnosti

(l) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba" kteráuživá veřejné prostransM. způsobem
uvoden'ým v čl. 8



/

/

(2) Uživí-h stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpoúdají za zap|acent
celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zap|aceru poplatku
kterémukoli z nich.
(3) Poplatek je platí od prvého dne, kdy došlo k uávaní veřejného prostranstú způsobem
uveden;im v Cl. 8 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zaÍizení bylo odstraněno a veřejné
prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

čt. ro
Sazba

Sazba poplatku zauživáni veřejného prostransM činí:
l) za umístění prodejního zaÍizerunebo zaÍizení k poskytování služeb 10 Kč/m2 a den
2) zavmistění stavebního zaÍizeru a skládek všeho druhu twajici déle než 5 dní

0,50 Kč/m2 a den
3) zavyhrazení trvalého parkovacího místa 600 Kč ročně
4) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 100 Kč za den

Ó. rr
osvobození

Poplatku za uživán veřejného prostranství nepodléhají :
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného,
b) akce, jejichž ýěžek je urěen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní,
d) uživatelé, kteří nazik|adě stav. povolení či ohlášení drobné stavby provádí qýstavbu nebo

rekonstrukci objektů, a to v rozsahu dohodnutém při ohlašovací povinnosti po dobu
platnosti stavebního povolení, nejdéle však po dobu 3 let,

e) obec. 
Čt.tz

oznamovací povinnost

(l) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství před
jeho započetírrq v mimořádných případech nejpozději do 48 hodin vzniku poplatkové
povinnosti.

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník poúnen sdělit správci poplatku
pfijmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné ěíslo nebo IČo.
Podnikatels\ý subjekt uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na ruchž jsou soustředěny
peněárí prostředky z její podnikatelské činnosti. V oznámení se uvede též místo zvláštního
uživim veřejného prostranství,úěel, rozsďt a dobu uživán,

ČL rs
Splatnost

Poplatek je splatqý:
a) nejpozději v derr' kdy bylo s užíváním veřejného prostranstú započato,
b) poplatek stanovený měsíční paušalní částkou je splatný pnmí den příslušného měsíce,



c) poplatek stanovený roční paušální sazbou je splatný do konce ledna příslušného
kalendářního roku, v případě vzniku poplatkové povinnosti během roku, je poplatek splatný do

/ 
30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

oddit rv.
Ustanovení společné

Čt. tl

(l) NebudeJi poplatek zap|acen včas nebo ve správné ýši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním qýměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky
se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může
mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení $ 37 a 37a
zákona č. 337l|992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou ) poúnnost určenou touto obecně
závaznou vyhláškou, |ze d|vžné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém oznamovací ( poplatková ) poúnnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní
předpisy ( zakon č).337lI992 Sb', o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů ).

čt. ts
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně zátvazná vyhláška obce Bělotín o místních poplatcích ze dne
4.9.1990.

čl ro
Účinnost

Tato obecně závazná vyhl2qka nabyvá účinnosti dne 1.8.1995

,) i,,/ / ,.--: /

ilrtl,rotr,, t/r,trlql,,/t ,n,.i t:,.:'} í),o,.-/ ,/,,.u
Svatava Chaloťlková- { :;-:.:-...'.' 
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Eduard Kavala

Vyvěšeno dne: . l2.7.|995

Sňato dne:


