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OBEC   PROBULOV 
 

Obecně  závazná  vyhláška  č. 1/2010, 

o  místních  poplatcích. 
 

Zastupitelstvo  obce  Probulov   se  na  svém  zasedání  dne  9.12.2010  usnesením č. 29/10 

usneslo vydat v souladu s ustanovením zákona č. 280/2009 Sb.,-daňový řád a s ním souvisejí- 

cího zákona č. 281/2009 Sb., 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 

Úvodní  ustanovení 

 

(1) Obec Probulov zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen poplatky) : 

 

a) poplatek ze psů , 

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , 

c) poplatek za užívání veřejného prostranství , 

 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad ( dále jen „správce poplatku“).   

 

 

ČÁST   I I . 

POPLATEK  ZE  PSŮ 

 
Čl.  2 

Poplatník  a  předmět  poplatku 

 

(1)     Poplatek ze psů platí držitel psa, jímž je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý

  pobyt nebo sídlo na území obce Probulov.        

 

(2)  Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.   

 

Čl. 3 

Vznik  poplatkové  povinnosti 

 

(1) Poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den nabytí  

 psa staršího tří měsíců. 

(2) V případě držení psa po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která 

 odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu 

 nebo sídla platí držitel poplatek od počátku následujícího měsíce po měsíci, ve kterém 

 změna nastala,  nově příslušné obci.   
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Čl. 4 

Ohlašovací  povinnost 
 

(1) Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího 

 vzniku. 

(2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede :  

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný iden- 

tifikátor (byl-li přidělen), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, případně další 

adresu pro doručování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou oprávněny 

jejím jménem jednat v poplatkových věcech, 

b) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. 

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto 

 změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

  

 

Čl. 5 

Sazba  poplatku 
 

(1) Sazba poplatku činí ročně : 

 a)   za prvního psa                            100,- Kč 

 b)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč 

c) držitel psa,jenž je poživatelem invalidního,starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 

jediným zdrojem příjmu,žijící v domácnosti,kterou 

tvoří jen on sám         50,- Kč 

 

 

Čl. 6 

Osvobození  a  úlevy 
 

(1) 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 vý- 

hod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k do – 

provodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuště – 

né psy nebo osoba které stanoví povinnost držení a používání psa  zvláštní  právní  

předpis. 

 

 

Čl. 7 

Splatnost  poplatku  
 

(1) Poplatek je splatný do 30. března příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 

 splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

 povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

 

 



/ 
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ČÁST   I I I . 

POPLATEK  ZA  LÁZEŇSKÝ  A  REKREAČNÍ  POBYT 

 
Čl. 8 

Předmět  poplatku, poplatník  a  plátce  poplatku 

 

(1) Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úpla- 

 tu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, s vyjímkou osob mladších 

 18 let , osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazky ZTP/P a jejich průvodců. 

(2) Poplatek za pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzic- 

 ká nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba je plátcem 

 poplatku a za poplatek ručí.  

 

 

Čl. 9 

Ohlašovací  povinnost 

 

(1) Ubytovatel je povinen ohlásit do 30 dnů  od zahájení činnosti správci  poplatku  vznik 

 poplatkové povinnosti.Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukonče- 

 ní činnosti. 

(2) Dále je povinen uvést svoje jméno a příjmení,nebo název právnické osoby, adresu by - 

 dliště nebo sídla, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatel – 

 ským subjektem, uvede též čísla účtů užívaných v souvislosti s podnikatelskou činnos- 

 tí poplatníka nebo plátce. 

(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu  

 ubytování, účel pobytu, jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště nebo místa trvalého 

 pobytu v zahraničí a číslo OP nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování 

 poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány 

 postupně z časového hlediska.  

 

 

Čl. 10 

Sazba  poplatku 

 

 Základní sazby poplatku činí  10.- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li 

 tento den dnem příchodu. 

 

 

Čl. 11 

Splatnost  poplatku 

 

(1) Ubytovatel  vybrané poplatky  odvede správci poplatku nejpozději do 30.11  každého 

 roku na účet správce , případně v hotovosti. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 

 splatný nejpozději do 15.dne následujícího měsíce. 
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ČÁST  IV 

POPLATEK  ZA  UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNÉHO  PROSTRANSTVÍ 

 
Čl. 12 

Předmět  poplatku, poplatník 

 

(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí prová- 

 dění výkopových prací, umístění dočasných zařízení sloužících pro poskytování pro – 

 deje a služeb, pro umístění stavebních a reklamních zařízení, umístění skládek, vyhra- 

 zení parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní 

 akce.     /§ 4 odst. 1 zákona o obcích / 

(2) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem 

 uvedeným v odst. 1.  /§ 4 odst.2 zákona o obcích/ 

 

 

Čl. 13 

Veřejné  prostranství 

 

 Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky je náves, silnice a obecní komunikace 

 parčíky, ulice, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení  a to bez 

 ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, v zastavěném a zastavitelném území dle ÚPD 

 obce Probulov. 

 

 

Čl. 14 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti  -  ohlašovací  povinnost 

 

(1) Poplatek se platí od  11 dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do doby, 

 kdy užívání fakticky skončilo.  (Vyjma čl.15, odst.1, písm. a). 

 

(2) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství 

 nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Pokud tento den připadne na sobotu , 

neděli nebo státem uznaný svátek je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost v 

nejbližší následující pracovní den. Při tom je povinen sdělit své jméno a příjmení,nebo 

            název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO.  

 

 

Čl. 15 

Sazba  poplatku 
 

(1) Sazby poplatků za každý i započatý 1m2 a 1 den: 

      -----------------------------------------------------------  

a) za umístění zařízení k poskytování služeb a prodeje zboží 

( stánky,pulty vč.manipulačních prostor a dopravních 

   prostředků  prodejce nebo poskytovatele služby)           ……………..       10.- Kč 
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ad  Čl. 15  - sazba  poplatků : 

 

(2) Sazba poplatků za každý 11 a následující den a  1 m2 : 

 ------------------------------------------------------------------ 

 a)   za skládku dřeva, suti a ostatních materiálů : ……………………………..  10,- Kč 

 

(3) Paušální  sazby poplatků  za  každý  11 a následující kalendářní den : 

 --------------------------------------------------------------------------------  

a) za provádění výkopových prací : …………………………………………   20,- Kč 

b) za umístění stavebních zařízení  (míchačky ,lešení a  pod)………………..  50,- Kč 

c) za umístění skládek stavebního materiálu , zařízení stavby apod. 

při stavbě nebo rekonstrukci nemovitosti …………………………………  20,- Kč 

 

 

Čl. 16 

Splatnost  poplatku 
 

(1) Při placení v hotovosti  ( správce poplatku určí, ve kterých případech to bude)  je  

 poplatek splatný ihned. U jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek 

 splatný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě. 

 

(2) V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne skončení poplatkové povinnosti, 

 na účet správce poplatku  nebo v hotovosti. 

 

Čl. 17 

Osvobození od poplatku 
(1) Poplatek se neplatí : 

 a)   z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativ 

-        ní a veřejně prospěšné účely       

            b)   Od poplatku  jsou osvobozeny akce pořádané Obcí Probulov  a  Sborem dobrovol- 

        ných  hasičů  Probulov. 

 

 

ČÁST  V 

USTANOVENÍ  SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ 

 

Čl. 18 

Snížení  -  navýšení  poplatků 
 

(1) Správce poplatků může na základě písemné žádosti poplatníka v jednotlivých přípa - 

 dech z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatek snížit . 

 

(2) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří  OÚ 

 poplatek platebním výměrem. 
   

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může OÚ 

 zvýšit až na trojnásobek.Toto zvýšení  je příslušenstvím poplatku. 
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Čl. 19 

Zrušovací  ustanovení 
 

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.: ………../……….. 

 ze dne :  

 

Čl. 20 

Účinnost 
 

Tato  obecně závazná vyhláška  nabývá  účinnosti  dnem  1. ledna  2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------   ------------------------------------ 

  Jan  Němec      Roman  Maňák 

  místostarosta         starosta 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce  dne : 

 

Sejmuto z úřední desky 

 


