OBEC HODĚTÍN
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2020
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Zastupitelstvo obce Hodětín se na svém zasedání dne 31.1.2020 usneslo vydat na základě
ustanovení § 14 odst. 2 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. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I.
Čl. 1.
Základní ustanovení
(1) Obec Hodětín vybírá tyto místní poplatky:
a) místní poplatek ze psů
b) místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hodětín.1
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne, kdy poplatková povinnost vznikla. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci
poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, do 15
dnů od jejího vzniku.
(2) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
nastala skutečnost tuto povinnost zakládající.

1

§ 2 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o místních poplatcích)
2
2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 4
Sazby poplatku
(1) Sazba poplatku činí ročně 50,- Kč za prvního psa, za každého dalšího psa činí 75,- Kč.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková
povinnost během kalendářního roku postupuje se obdobně.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku
(2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek v jeho
poměrné části splatný do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození od poplatku
(1)

(2)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod 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.3
Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci s trvalým pobytem, nebo sídlem na
samotách v katastrálních územích obce a v místní části Kozelka.

Část III
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 7
Poplatník a předmět poplatku
(1)

(2)

3
4
5

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.4
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 15.

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 8
Vymezení veřejného prostranství
(1)

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně
uvedená v příloze č. 1 a graficky znázorněná na katastrální mapě v příloze č. 2.
Čl. 9
Ohlašovací povinnost

(1)

(2)

Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo
a výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit
nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení
užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště,
pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název,
sídlo a IČ.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede
rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
Čl. 10
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelů,
včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží...........................50,- Kč
b) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu........50,-Kč
c) Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení..............................10,- Kč
d) Za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny..50,-Kč
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil....................2000,- Kč/rok
b) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil, traktor....6000,- Kč/rok
c) Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě
rodinného domu po dobu platnosti stavebního povolení (nejdéle však 3
roky)......10Kč/m2/rok
Čl. 11
Splatnost poplatku
(1)

(2)
(3)

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne,
kdy fakticky skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního
stavu.
Poplatek dle č. 10 odst. 1 je splatný do 10-ti dnů po ukončení užívání prostranství.
Poplatek dle č. 10 odst. 2 je splatný do 15. ledna následujícího roku.

Čl. 12
Osvobození od poplatku
(1)
(2)

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.6
Osoby zdravotně postižené nepodléhají poplatku za užívání veřejného prostranství
spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa.7

Část IV.
Čl. 13
Ustanovení společná a závěrečná
(1)
(2)
(3)

Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou
případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.
Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část
může obec zvýšit až na trojnásobek.Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Čl. 14
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, která nabyla
účinnosti dne 1.1.2011.
Čl. 15
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.3.2020

.........…...........………......
Jitka Kalousková
místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
6
7
8

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 11 zákona o místních poplatcích

.......…….............….
Josef Čihař
starosta obce

PŘÍLOHA č. 1
Veřejná prostranství podléhající poplatku
Obec Hodětín
Náves č.parcel. 1071/1,1071/8,1071/9, pozemek u řadové stavby č.parcel. 148/2,
obecní cesta č. parcel. 44, vše k.ú. Hodětín

Lokalita Kozelka
místní komunikace č. parcel. 1084/2, pozemek č. parcel. 585/3 orná půda, obě k.ú. Hodětín

Obec Blatec
Náves č. parcel. 627/1,627/6, obě k.ú. Blatec u Hodětína
Obec Nová Ves
Místní komunikace č.parcel. 643/1, ostatní plocha č. parcel. 611/1,611/2, vše k.ú. Blatec
u Hodětína

PŘÍLOHA č. 2 – Grafické vymezení zpoplatněných veřejných prostranství.

