Obec Deštná
Deštná č.p. 61, 679 61 Letovice, IČO 00532118, e-mail obec.destna@tiscali.cz,
tel. 516475942

Vyhláška o místních poplatcích vybíraných v Obci Deštná
č. 1/2007
V souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 84 odst. 1 písm. i) zák. 128/2000 Sb. o obcích a
podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění vydává Obec Deštná tuto
obecně závaznou vyhlášku, kterou zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 2.3.2007
a stanoví takto:
Článek I.

Druhy poplatků
Obec Deštná vybírá tyto poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek II.

Poplatek ze psů
1. Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním
obvodu obce Deštná, a to ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku činí na území obce ročně 50 Kč za každého psa.
2. Poplatek se neplatí ze psů:
a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazu ZTP/P
(zvlášť těžce postižený s průvodcem),
b) kteří patří obecnímu úřadu a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je obec,
c) umístěných v útulcích k tomu určených.
3. Požadavky na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat ve lhůtě do
30 dnů od vzniku nároku na osvobození od poplatku. Osvobození od poplatku ze psů
zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
4. Vlastník psa je povinen ohlásit obecnímu úřadu do 15 dnů vznik poplatkové
povinnosti, v této lhůtě je rovněž povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku. Vlastník psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.
Vlastník domu nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou povinni na
výzvu ohlásit obecnímu úřadu písemně všechny psy v domě chované.
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5. Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez předchozího výměru předem, a to nejpozději
31.května každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek prvním měsícem
následujícím po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, poplatek ve výši 1/12 sazby
poplatku za každý měsíc, nejméně však 20 Kč.
Pes se považuje za odhlášeného dnem, kdy vlastník psa tuto skutečnost oznámil
Obecnímu úřadu Deštná.
Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím
měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil obecnímu úřadu. Zjištěný přeplatek na
poplatku ze psů se vrací, činí-li více než 40 Kč.
6. Obecní úřad vydá vlastníkům psů za úhradu známky pro psy. Na známce bude vyznačeno
jméno obce a evidenční číslo psa.
Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili. Známka je nepřenosná
na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů
obecnímu úřadu.
Článek III.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1. Poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,
za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má 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
2. Sazba poplatku činí 400 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka se skládá z:
a) z částky 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
b) z částky 150,- Kč, která je stanovená na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné
náklady činily 106 683,50 a byly rozúčtovány podle počtu obyvatel dle
následujícího vzorce: 106.683,50(celkové náklady)/232 (počet
poplatníků)=459,84 Kč.
3. Poplatek je splatný do konce května běžného roku.
Článek IV.

Poplatek za užívání veřejného prostranství
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení poskytování služeb, umístění
prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, materiálu, dřeva apod., vyhrazení trvalého parkovacího
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2.
3.

4.

5.

místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl.
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice,
obecní komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky, průchody, podchody,
loubí a další prostory přístupné veřejnosti.
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část
veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za úhradu celého poplatku
společně a nerozdílně. Obecní úřad může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv
z nich.
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne,
kdy poplatník oznámil obecnímu úřadu, že užívání veřejného prostranství skončilo,
zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění
lešení, zahrnutí výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.).
Sazba poplatku je stanovena za každý i započatý m2.
a) stánkový prodej: 50 Kč za stánek denně za místo v obci a místních částech,
b) postavení cirkusů a podobných atrakcí v obci nebo místních částech:
sazba 50,- Kč za každý započatý den
c) uložení stavebního materiálu apod. na základě stavebního povolení nebo
ohlášení:
1 Kč/m2 denně po dobu 30 dnů,
3 Kč/m2 denně po uplynutí 30 dnů.
Stejná sazba poplatku bude vybírána ve všech dalších případech záboru
veřejného prostranství (např. skladování jakéhokoliv materiálu, movitých věcí,
autovraků atd.)
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil (jedná se o
vyhrazení trvalého parkovacího místa s tím, že si majitel auta zajistí vyznačení
a údržbu VP) činí poplatek 60 Kč měsíčně.
e) za použití veřejného prostranství v obci k umístění reklamního zařízení všeho
druhu: 600 Kč/m2 zastavěné plochy ročně,
100 Kč/m2 zastavěné plochy měsíčně,
50 Kč/m2 zastavěné plochy denně,
100 Kč jednorázově při umístění na sloupech a stožárech ve vlastnictví
obce
f) za využití plakátovacích ploch v obci a jejích částech:
plakát formátu A1 ………....40,- Kč/ks týdně,
plakát formátu A2 a menší…20,- Kč/ks týdně.
Tyto poplatky za užití plakátovacích ploch se neplatí v době volební kampaně,
v časovém rozsahu a na plochách, které stanoví starosta.

6. Osvobození od poplatku
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni:
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejíž
výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) na 48 hodin jsou od poplatku osvobozeni ti uživatelé veřejného prostranství,
kteří nemohou svoje potřeby zajistit bez použití těchto ploch (např. zásobování
uhlím)
c) od poplatku jsou osvobozeny osoby invalidní a jedná-li se o vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro osobní automobil sloužící těmto osobám.
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7. Splatnost poplatku
a) Při placení v hotovosti (stánkový prodej, uložení stavebního materiálu,
reklamy, plakáty) je poplatek splatný ihned bez vyměření.
b) První den zahájení provozu je splatný poplatek dle vyměření za užívání
prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí.
c) Fyzické a právnické osoby jsou povinny nejméně 3 dny před zahájením
užívání veřejného prostranství požádat obecní úřad o souhlas k užívání.
V neodkladných případech může být veřejné prostranství využíváno bez
předchozího souhlasu (havárie apod.), ale uživatel je povinen splnit
oznamovací povinnost první následující pracovní den po zahájení užívání.

Článek V.

Poplatek ze vstupného
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a
akce obdobného charakteru.
2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, tzn. hradí náklady
spojené s pořádáním akce.
3. Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely.
4. Sazba činí pro místní společenská sdružení a podnikatele 5% z úhrnné částky
vybraného vstupného.
Z úhrnné částky vybraného vstupného pro cizí organizace – 10%.
Paušální částka za hudební nebo kulturní produkci (bez vstupenek) je stanovena pro
organizace a podnikatele ve výši 100 Kč.
Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit obecnímu úřadu údaje
potřebné ke stanovení místního poplatku; zejména druh akce, jméno (název)
pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku.
Na výzvu obce poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo a IČO.
5. Poplatek je splatný následujícího pracovního dne po skončení akce, která poplatku
podléhá. U poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek
předem bez vyzvání.

Článek VI.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Poplatku podléhá každý povolený přístroj. Poplatníkem poplatku je provozovatel přístroje.
Sazba poplatku činí 20.000,- Kč ročně a splatnost poplatku je stanovena takto:
do 2.1. běžného roku 5000,- Kč
do 2.4. běžného roku 5000,- Kč
do 2.7. běžného roku 5000,- Kč
do 2.10. běžného roku 5000,- Kč
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Poplatek je splatný bez vyměření ve lhůtách shora uvedených.
Článek VII.

Ustanovení společná a závěrečná
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní
úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky až na trojnásobek.
2. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
3. Tomu, kdo nesplní nepeněžitou povinnost stanovenou zákonem nebo touto vyhláškou
ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím
podle těchto předpisů, může obecní úřad uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37
zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad a při
řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
5. Obecní zastupitelstvo může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých
případech poplatky snížit nebo prominout na základě žádosti poplatníka.
6. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně
závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu do konce roku, v němž byl poplatník o
tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od
konce období, v němž vznikla povinnost podat přiznání poplatku nebo splnit hlášení o
poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně byla
povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.
7. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2002 a č. 2/2005.
Článek VIII.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, a to je
dnem 21.3.2007

………………………………
Emil Kaderka
místostarosta obce

……………………………………….
Tomáš Kraut
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.3.2007
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Sejmuto z úřední desky dne:
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