OBEC PŘÍVRAT
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2010
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Zastupitelstvo obce Přívrat na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.41 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., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhlášku“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Přívrat zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a)
b)
c)
d)

poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

2) Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Přívrat (dále jen správce poplatků).
Čl. 2
Poplatek ze psů:
1) Poplatek ze psů platí držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v obci Přívrat.
2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
3) Sazba poplatku ze psů činí 50,-Kč za kalendářní rok a jednoho psa.
4) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením
b) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
5) Požadavek na osvobození od poplatku ze psů je držitel povinen prokázat ve lhůtě
stanovené obcí a to vždy do 28.2. běžného kalendářního roku.
Osvobození od poplatků ze psů zaniká, zaknikne-li důvod na osvobození.
6) Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psa do 15-ti dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti, ve stejném termínu je povinen oznámit zánik poplatkové
povinnosti.
7) Držitel psa nebo psů je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to
nejpozději do 28.2. kalendářního roku.

Čl. 3
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
všechny místní komunikace a jiné plochy ve vlastnictví obce, náves před prodejnou
potravin a před pohostinstvím.
2) Užíváním veřejného prostranství se rozumí:
a) uložení materiálů nebo jiných předmětů na dobu delší než 24 hodin (umístění
staveb. zařízení a skládek)
b) zemní a jiné práce spojené se vstupem na veřejné prostranství (provádění
výkopových prací)
3) Poplatek platí právnické a fyzické osoby, které užívají veřejná prostranství způsobem
uvedeným v odst. 2
4) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 1,- Kč/m2/den. Poplatník je povinen
ohlásit správci poplatku vznik, resp. zánik poplatkové povinnosti do 5-ti dnů od jejího
vzniku, resp. zániku. Poplatník je povinen uhradit poplatek do 10-ti dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 4
Poplatek ze vstupného
1) Poplatek ze vstupného se vybírá na:
a) taneční zábavy a diskotéky
b) divadla a estrády
c) prodejní výstavy a burzy
2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akce pořádají.
3) Poplatek ze vstupného činí:
a) 10% z úhrnné částky vybraného vstupného
b) po dohodě s poplatníkem je možno stanovit jednorázový paušální poplatek ve výši
300,-Kč na jednu akci
4) Poplatek je splatný do 10-ti dnů po konání akce.
Čl. 5
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Tento poplatek řeší samostatná obecně závazná vyhláška č. 3/2010.

Čl. 6
Závěrečné ustanovení
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny /odvedeny/ včas, nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené /neodvedené/ poplatky
až o trojnásobek. Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních
poplatcích ze dne 25.2.2004.
3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 14.1.2011.

V Přívratě dne 29.12.2010

………………………………..
Ing. Jan Stránský
starosta obce

Vyvěšeno dne: 29.12.2011
Sejmuto dne: 14.1.2011

…………………………….
Josef Holínka
místostarosta

