OBEC

RAJHRADICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2 / 2007
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Rajhradice se na svém zasedání dne 5.12.2007 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb.,
obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Oddíl I
Základní ustanovení
Článek 1
Druhy poplatků
Obec Rajhradice vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Oddíl II
Poplatek ze psů
Článek 2
Poplatník
1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na
území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
2. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Článek 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

150 Kč
150 Kč

Článek 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen podat hlášení k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti správci poplatku. Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost,
která má vliv na výši poplatků do 15 dnů od jejího vzniku.
2. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených

skutečnostech do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
3. Zanikne-li poplatková povinnost, je poplatník povinen do 30 dnů oznámit tuto skutečnost
správci poplatku.
Článek 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek ze psa je splatný do 31. března každého roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne
měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do
konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby.
3. Obecní úřad vydá vlastníkům psů známky pro psy s vyznačením evidenčního čísla psa.

Oddíl III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 6
Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí
a) umístění zařízení sloužících k poskytování služeb,
b) umístění prodejních zařízení
c) umístění reklamních zařízení,
d) umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
e) umístění skládek,
2) Veřejná prostranství, jejichž užívání v obci podléhá poplatku, jsou graficky
znázorněna v Příloze č. 1 k této vyhlášce
3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1.
4) Poplatek se vybírá počínajíc dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne,
kdy skončilo.
Článek 7
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a za každý i započatý den
a) umístění zařízení sloužících k poskytování služeb,
b) umístění prodejních zařízení,
c) umístění reklamních zařízení,
d) umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
e) umístění skládek,

10,-Kč
10,-Kč
10,-Kč
5,-Kč
2,-Kč

2. Sazba stanovená paušální částkou za
a) umístění zařízení sloužícího pro
poskytování služeb
b) umístění prodejního zařízení
c) umístění reklamního zařízení
d) umístění zařízení cirkusů, lunaparků a
jiných obdobných atrakcí
e) umístění skládek

500,00 Kč/týden
500,00 Kč/týden
100,00 Kč/měsíc
1.000,00 Kč/rok
500,00 Kč/týden
20,00 Kč/týden
100,00 Kč/měsíc
1.000,00 Kč/rok

Článek 8
Osvobození od poplatku
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni:
a) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném
prostranství
b) od poplatku za umístění skládky materiálu je osvobozen stavebník po dobu 36 měsíců
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby nebo, jde-li o stavební
práce, které stavebnímu povolení nepodléhají, po dobu 12 měsíců ode dne jejich
ohlášení, a nepodléhají-li ohlášení, po dobu 12 měsíců od jejich zahájení.
Článek 9
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný ihned při vzniku poplatkové povinnosti.
2. Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na
účet obce.

Oddíl IV
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 10
Předmět poplatku a poplatník
1. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj se vybírá za každý povolený hrací
přístroj ve smyslu zák. 202/1990 Sb., v platném znění pozdějších změn a doplňků.
2. Poplatek za výherní hrací přístroj hradí právnická osoba, která výherní hrací přístroj
provozuje (dále jen provozovatel).

Článek 11
Ohlašovací povinnost
Ohlašovací povinnost:
1) provozovatel je povinen písemně ve lhůtě do 5-ti dnů ohlásit správci poplatku uvedení
výherního hracího přístroje do provozu
2) při splnění ohlašovací povinnosti je provozovatel povinen sdělit správci poplatku
název a sídlo provozovatele, IČO a uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž
jsou vedeny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti
3) provozovatel je povinen do lhůty 15-ti dnů písemně oznámit správci poplatku
ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti.
Článek 12
Sazba poplatku
Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce.
V případě provozování výherního hracího přístroje po dobu kratší než tři měsíce, bude
poplatek vyměřen v poměrné části.
Článek 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

Článek 14
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný :
a) při povolení výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců do 15-ti dnů ode
dne, kdy poplatková povinnost vznikla
b) při povolení výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců ve dvou
splátkách:
- první splátka ve výši 50% poplatku do 15-ti dnů ode dne, kdy
poplatková
- druhá splátka ve výši 50% poplatku do tří měsíců ode dne, kdy
poplatková povinnost vznikla
c) při povolení výherního hracího přístroje na dobu dvanácti měsíců ve čtyřech
splátkách
- první splátka ve výši 25% poplatku do 15-ti dnů ode dne, kdy
poplatková povinnost vznikla
- druhá splátka ve výši 25% poplatku do tří měsíců ode dne, kdy
poplatková povinnost vznikla
- třetí splátka ve výši 25% poplatku do šesti měsíců ode dne, kdy
poplatková povinnost vznikla
- čtvrtá splátka ve výši 25% poplatku do devíti měsíců ode dne, kdy
poplatková povinnost vznikla
2) Poplatek může být uhrazen provozovatelem i jednorázově

Oddíl V
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1.1.2008 se použijí předpisy platné před
účinností této vyhlášky.
2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o místních poplatcích.
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.
Ing. Elen Klašková
místostarostka obce

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

Luboš Přichystal
starosta obce

Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 2/2007 o místních poplatcích
Příloha č. 1
Grafické znázornění veřejných prostranství, jehož užívání podléhá místnímu poplatku
Snímek mapy KN v měřítku 1 : 2000 se zákrasem

Ing. Elen Klašková
místostarostka obce

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

Luboš Přichystal
starosta obce

