Obec Močerady

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2008
o místních poplatcích.

Zastupitelstvo obce Močerady schválilo dne 11.8.2008 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§ 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou
vyhlášku o místních poplatcích
Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl. 1
1) Obec Močerady vybírá tyto poplatky:
a)poplatek ze psů
b)poplatek za užívání veřejného prostranství
2)Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Močerady.

Oddíl II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší 6 měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatník je fyzická osoba nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území
obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po
dovršení stáří psa 6 měsíců je poplatník povinen podat přiznání poplatku a poplatek zaplatit
podle čl. 8.
2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je poplatku podle zákona
o místních poplatcích nebo podle vyhlášky osvobozen. Tuto skutečnost musí v oznámení
správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku nebo na osvobození, do 15 dnů od jejího vzniku.

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Jde-li o
fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla
účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z je-jí podnikatelské
činnosti.
Čl. 5
Sazby poplatku
Poplatek za každého psa činí ročně 100 Kč ve všech částech správního území Obecního úřadu
Močerady. Za každého dalšího psa poplatek činí 150 Kč.
Čl. 6
Osvobození
1) Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých,
bezmocných a držitelů průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižených s průvodcem).
2) Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 30.4. příslušného kalendářního
roku, že důvod osvobození trvá.
3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
Nejméně však 20Kč.
2) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku nejdéle
do 15 dnů oznámit.
Čl. 8
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30.4. každého roku.
Oddíl III .
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 9
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí
umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo
reklamních zařízení, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa nebo užívání
prostranství pro kulturní a sportovní akce.
Čl. 10
Veřejné prostranství
Za veřejné prostranství se považují místní komunikace, veřejné účelové komunikace,
chodníky a parcely k.ú. Močerady.

Čl. 11
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl.9.
2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku
kterémukoliv z nich.
Čl. 12
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 15
dní před jeho započetím.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 13
Sazby poplatku
1) Poplatek za používání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívaného
veřejného prostranství :
a) za umístění stavebního materiálu a zařízení
1,- Kč
1,- Kč
b) za umístění skládek
2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to , kterou a jak velkou část dne
poplatník k činnosti využije.
Čl. 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl.9, až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné
prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Čl. 15
Splatnost poplatku
a) Při užívání prostranství po dobu kratší 15 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním
veřejného prostranství započato.
b) Při užívání prostranství po dobu delší než 15 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 zbývající splátka nejpozději do
31.prosince příslušného kalendářního roku.
c) Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den
v příslušném týdnu nebo měsíci.

Oddíl IV.
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 16
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.
2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou může mu
správce poplatku uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu ustanovení § 37a zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 17
1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto
obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.
2) Byl–li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto
úkonu zpraven.
Čl. 18
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v
jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
Čl. 19
Ruší se obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 ze dne 31.5.2002
Čl. 20
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyhlášení.

Starý Josef
starosta

Zimáková Lidmila
místostarosta

Vyhláška vyvěšena dne ……………

Ing. Přibyl Petr
místostarosta

Vyhláška sejmuta dne: ……………

