OBEC PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
č. 1/2010
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Předměřice nad Jizerou schvaluje a vydává dne 9.12. 2010 v souladu s
ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:
Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl. 1
Obec Předměřice nad Jizerou zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů 1
b) poplatek za užívání veřejného prostranství 2
c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 3
d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů 4 .

Oddíl II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit 5 vznik, změnu nebo zánik poplatkové
povinnosti do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v
ohlášených skutečnostech.
3) Povinnosti podle odstavce 1) a 2) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku ze psů
zcela, popř. zčásti nebo po určitou dobu, osvobozeni.

Čl. 3
1

§ 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4
§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
5
§ 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2
3

1

Sazba poplatku ze psů
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa
70,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
70,-Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
70,-Kč.
Čl. 4
Splatnost poplatku ze psů
1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 31. března každého roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. březnu, je poplatek ze psů splatný do
30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 5
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství, za jehož užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného
prostranství, je konkretizováno v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.
Čl. 6
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku předem (nejpozději v den vzniku poplatkové
povinnosti) ohlásit5 předpokládanou dobu, místo a plochu užívání veřejného prostranství.
2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v
ohlášených skutečnostech, včetně ukončení užívání veřejného prostranství.
3) Povinnosti podle odstavce 1) a 2) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku za
užívání veřejného prostranství zcela, popř. zčásti nebo po určitou dobu, osvobozeni.
Čl. 7
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství
1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2
započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
10,-Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
c) za provádění výkopových prací
d) za umístění stavebního zařízení
e) za umístění reklamního zařízení
f) za umístění skládek
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
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a každý i

10,-Kč,
10,-Kč,
10,-Kč,
10,-Kč,
10,-Kč,
10,-Kč,
10,-Kč,

i) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
10,-Kč,
j) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
10,-Kč,
k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10,-Kč.
2) Obec stanovuje poplatek za užívání veřejného prostranství paušální částkou následovně:
a) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 500,--Kč/týden
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil

100,--Kč/měsíc

c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil

200,--Kč/měsíc.

3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném
období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
Čl. 8
Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný:
a)
b)

c)

nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
při užívání veřejného prostranství po dobu delší 10 dnů je možné poplatek rozdělit v
jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná
nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a druhá
splátka nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno,
nejpozději však do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v
příslušném týdnu nebo měsíci.

Oddíl IV.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Čl. 9
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit5 uvedení výherního hracího přístroje nebo
jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu (dále jen „výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení“) do
provozu, a to ve lhůtě do 15ti dnů od uvedení provozu.
2) Poplatník, který ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky provozuje na území obce
Předměřice nad Jizerou jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku a
současně uvést všechny skutečnosti rozhodné pro správu poplatku, a to ve lhůtě do 15ti
dnů ode dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech a do 15ti dnů ukončení provozování výherního hracího
přístroje nebo jiného technického herního zařízení, tj. zánik poplatkové povinnosti.
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Čl. 10
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení činí 5.000,-Kč na 3 měsíce.
2) V případě, že výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení bude provozováno
po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.
Čl. 11
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického
herního zařízení na dobu nejdéle 3 měsíců v poslední den čtvrtletí, ve kterém byl
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení uveden do provozu
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického
herního zařízení na dobu delší než 3 měsíce vždy v poslední den příslušného
čtvrtletí (ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději do 15. 12.), počínaje čtvrtletím, ve kterém
byl výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení uveden do provozu,
resp. u jiných technických herních zařízení, která jsou ke dni účinnosti této obecně
závazné vyhlášky již v provozu, počínaje prvním čtvrtletím účinnosti této obecně
závazné vyhlášky.
2) Poplatník může poplatek zaplatit jednorázově, a to nejpozději do 2 měsíců po zahájení
provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení.

Oddíl V.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
(dál jen „poplatek za komunální odpad“)
Čl. 12
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit5 správci poplatku vznik, změnu nebo zánik poplatkové
povinnosti do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v
ohlášených skutečnostech.
Čl. 13
Sazba poplatku za komunální odpad
Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
490,-Kč.
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona
místních poplatcích ve výši 240,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona
místních poplatcích ve výši 250,-Kč.
2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena
trvalému pobytu žádná fyzická osoba
500,-Kč.
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Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o
místních poplatcích ve výši 250,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o
místních poplatcích ve výši 250,-Kč.
Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
na osobu je stanoveno v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce.
Čl. 14
Splatnost poplatku za komunální odpad
1) Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy do 31. března každého roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. březnu, je poplatek za komunální
odpad splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl VI.
Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. 15
Přechodné ustanovení
Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky na základě
obecně závazných vyhlášek obce Předměřice nad Jizerou, uvedených v ust. Čl. 16 této obecně
závazné vyhlášky, zůstávají nedotčeny a posuzují se podle uvedených obecně závazných
vyhlášek obce.
Čl. 16
Zrušovací ustanovení
Zrušují se obecně závazné vyhlášky obce Předměřice nad Jizerou :
•

č. 2/2005 o místních poplatcích, ze dne 24.1.2005,

•

č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č.
2/2005 o místních poplatcích, ze dne 14.12.2006.
Čl. 17
Účinnost

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

-----------------------------------Miroslav Bláha
místostarosta

--------------------------------Ing. Klement Florian
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce a na desce umožňující dálkový přístup: 10.12.2010
Vyvěsila: Hana Bláhová
Sejmuto: 30.12.2010
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Předměřice nad Jizerou č. 1/2010 o místních
poplatcích
Rozúčtování nákladů obce za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu:
Náklady obce Předměřice nad Jizerou za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu vznikajícího na území obce Předměřice nad Jizerou ……………………. 479.819,--

Počet poplatníků poplatku za komunální odpad:
- fyzické osoby hlášené v obci Předměřice nad Jizerou k trvalému pobytu……..

603

- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Předměřice nad
Jizerou, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
(uveden počet těchto staveb) ……………………………………………………… 47
celkem……………………………………………………………………………… 650
Náklady obce Předměřice nad Jizerou za rok 2009 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu … 738,-- Kč.

