Obec Bohuslavice
Obecně závazná vyhláška: o místních poplatcích
Vyhláška č. 1/2003
ze dne 15.12.2003
Zastupitelstvo obce Bohuslavice se usneslo na svém zasedání dne 15. 12. 2003 vydat podle §14 zák. č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku

o místních poplatcích
Článek 1
Obec Bohuslavice vybírá v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn
a doplňků tyto místní poplatky:
1.
2.
3.

poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
Článek 2
Poplatek ze psů

1.

Poplatek ze psů platí držitel psa - fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
Bohuslavic.

2.

Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přiznání se
podává bez vyzvání na předepsaném tiskopise Obecnímu úřadu Bohuslavice. Zánik nebo změnu poplatkové
povinnosti je držitel psa povinen ohlásit do 15 dnů od skutečnosti k tomuto zániku nebo změně vedoucí.

3.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis. Od poplatku je dále osvobozeno Obec Bohuslavice a držitel speciálně
cvičeného psa záchranářského.

4.

Sazby poplatku ze psa činí za kalendářní rok a jednoho psa:
a)
b)
c)
d)

základní sazba za psa chovaného v rod. domku na oploceném pozemku
za 2. a dalšího psa
zvýšená sazba v domech s více než 2 byty mimo byt vlastníka
za 2. a dalšího psa

50,- Kč
75,- Kč
75,- Kč
100,- Kč

5.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala nově příslušné obci.

6.

7. Roční poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. běžného roku.
Článek 3
Poplatek za užívání veřejného prostranství

1.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 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 tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2.

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení v majetku státu nebo obce. Veřejná prostranství Obce Bohuslavice
jsou vymezena v příloze této vyhlášky.

3.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v odstavci 1.

4.

Od poplatku jsou osvobozeny Obec Bohuslavice , příspěvkové organizace a organizační složky, zřízené obcí a
fyzické a právnické osoby, které realizují práce, související s údržbou majetku obce nebo práce a investiční akce,
spolufinancované nebo zadávané obcí nebo příspěvkovými organizacemi, zřízenými obcí.

5.

Od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství je také osvobozeno užívání veřejného prostranství v
majetku obce, které užívají nájemci těchto pozemků na základě nájemních smluv.

6.

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají
osoby zdravotně postižené.

7.

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství:
a) Stánky, pulty, kiosky (včetně tržiště), drobní pěstitelé a užití místa k reklamním účelům
za každý i započatý m2 a za každý i započatý den
20,- Kč
nebo měsíční paušál za každý i započatý m2
500,- Kč
b) Vyhrazené parkovací místo pro automobil:
c) za osobní auto měsíčně
350,- Kč
d) za nákladní auto, autobus, přívěs, návěs měsíčně
600,- Kč
e) Stánky, pulty, kiosky prodejců trvale umístěné:za každý i započatý m2 ročně
1 000,- Kč
f) Cirkusy, lunaparky, jiné obdobné atrakce včetně maringotek za každý i započatý
den poplatek
500,- Kč
g) Krátkodobé zábory veřejného prostranství do 24 hodin
bez poplatku
za druhý a další i započatý den za m2
10,- Kč
h) Dlouhodobé zábory veřejného prostranství, vyžadující povolení podle zvláštních předpisů
po dobu trvání povolení k užívání za každý i započatý den a 1 m2
0,20 Kč

8.

Poplatek je splatný před zahájením užívání veřejného prostranství (u odst. 7 písm. a)) v hotovosti proti vystavené
stvrzence nebo do 10 dnů po ukončení užívání veřejného prostranství v hotovosti nebo převodním příkazem
(odst. 7 písm. b), c),d),e), f), g),h).
Článek 4
Poplatek ze vstupného

1.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, prodejní nebo reklamní akce mimo cirkusová
představení), sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá
částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

2.

Z akcí, jejichž výtěžek je určen na regeneraci registrovaných památek, charitativní, sociální, sportovní, školské,
spolkové nebo jiné veřejně prospěšné účely a z akcí pořádaných Obcí nebo příspěvkovými organizacemi a
organizačními složkami Obce Bohuslavice, se poplatek nevybírá. Poplatek se nevybírá z kulturních akcí, které
jsou koncertem živé hudby a ze sportovních akcí.

3.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

4.

Sazba poplatku ze vstupného činí 20% z úhrnné částky vybraného vstupného.

5.

Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne uspořádání akce podléhající poplatku.
Článek 5

1.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek.

2.

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, lze dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 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 o
tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Článek 6
O řízení ve věcech poplatků platí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn
a doplňků.
Článek 7

Obec Bohuslavice prostřednictvím finančního výboru Obce Bohuslavice, může po projednání v zastupitelstvu obce
na základě písemné žádosti poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo
částečně prominout.
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 2/97 o místních poplatcích.
Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška byla schválena dne 15. 12. 2003 na řádném zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice
Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce dne 15. 12. 2003.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2004.
V Bohuslavicích dne 15. 12. 2003.

_____________________________
starosta

Vyvěšeno dne: 15.12.2003

_____________________________
místostarosta

Sejmuto dne: 10.2.2004

