Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Zastupitelstvo Obce Bantice se na svém zasedání dne 19.11.2003 usneslo vydat podle § 14,
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku :
Část I.
Základní ustanovení
Článek 1
1. Obec Bantice stanoví tyto místní poplatky :
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
2. Výkon správy těchto poplatků vykonává Obecní úřad Bantice (dále jen správce
poplatku).
Část II.
Poplatek ze psů
Článek 2
Poplatník
1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Bantice.
Článek 3
Oznamovací povinnost a vznik, zánik a osvobození od poplatkové povinnosti
1 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců
2. Poplatník je povinen vznik, zánik a změnu poplatkové povinnosti oznámit nejpozději
do 15 dnů. Povinnost oznámit nabytí psa i občan, jehož pes je podle zákona nebo
podle této vyhlášky od poplatku osvobozen.
3. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těžkým zdravotním postižením (držitel průkazu ZTP/P), osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob

Článek 4
Sazby poplatku ze psů
Poplatek za psa činí ročně :
a) za prvního psa
b) za druhého a dalšího psa

50,- Kč
100,- Kč

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu a započatých kalendářních měsíců.
Článek 5
Splatnost poplatku
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to do 30.4. každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku po 30.4., je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce následujícího po vzniku poplatkové povinnosti.
Část III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 6
Předmět poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužící k poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní
akce nebo potřeby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž výtěžek je určen na charitativní účely, se poplatek neplatí.
Článek 7
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky je náměstí, náves, silnice, ulice, místní
komunikace, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení.
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Článek 8
Poplatník
1.Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v článku 6.
2.Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za placení
celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku
kterémukoliv z nich.
Článek 9
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně pět
dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než jeden
den je nutno splnit tuto povinnost před vlastním započetím užívání veřejného prostranství,
nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti.
2.Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení a
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
Článek 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným ve článku 6 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a
veřejné prostranství uvedeno do původního stavu.
Článek 11
Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství
1.Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívání :
a) za umístění zařízení k poskytování služeb a výrobků
b) za umístění stavebního zařízení
c) za umístění skládek
d) za umístění a provoz lunaparku, cirkusu a jiných
obdobných atrakcí
e) za použití veřejného prostranství pro účely filmové
a televizní tvorby
2. Poplatek stanoven paušální částkou na rok :
a) za umístění reklamního zařízení všeho druhu
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla
c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla určená
pro silniční dopravu

10,- Kč
5,- Kč
10,- Kč
5,- Kč
10,- Kč
3.000,- Kč
1.000,- Kč
2.000,- Kč

3. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen
na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
4. Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro osoby zdravotně postižené.
Článek 12
Splatnost poplatku
1. Při užívání veřejného prostranství na dobu jednoho dne nebo kratší je poplatek splatný
okamžitě se započetím užívání veřejného prostranství.
2. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 30.1. příslušného kalendářního roku.
Část IV.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Článek 13
4. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
5. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně
závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
6. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o
tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let
od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikl
Článek 14
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.
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Část V.
Článek 15
Ustanovení zrušující
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/99 o místních
poplatcích ze dne 3.11.1999.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.

….…………………………….
Remeš René – starosta

V Banticích dne

Vyvěšeno dne

………………………………..
Vystrčil Josef – místostarosta

