MĚSTO ROTAVA
Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011
O místních poplatcích
Zastupitelstvo města Rotavy se na svém zasedání dne 18. 4. 2011, usnesením č. 71/11 se 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. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Část I.
Základní ustanovení
Čl. 1
(1) Město Rotava vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města,
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení povolené MF
ČR podle jiného právního předpisu.
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Rotavě (dále jen „správce poplatku“) podle
§ 14, odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Při řízení ve věcech poplatků postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb. „Daňový řád“ a
Zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového
řádu.
Část II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Rotavy.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den,
kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započtených 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.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (úhyn, ztráta, darování, prodej), přičemž se poplatek platí i za započatý
kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti

dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která se od poplatku osvobozena.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku
některé další údaje stanovené ve čl. 24 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

(a) za psa chovaného v panelové zástavbě
za prvního psa ………………………………………………….. 1.000,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ……………….. 1.500,- Kč
poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdoveckého nebo
vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu …….
200,- Kč
(b) za psa chovaného v části města ul. Čsl. armády, Žižkova, Jiráskova,
U Kina, Nová Plzeň, Příbramská
za prvního psa …………………………………………………..
400,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ……………….
500,- Kč
poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdoveckého nebo
vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu ……
150,- Kč
(c) za psa chovaného v části města ul. Hornická, Jindřichovická,
Kraslická, Nejdecká, Růžové údolí, Sklenský vrch, Smolná, Samota
za prvního psa ………………………………………………….
200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ………………
300,- Kč
poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdoveckého nebo
vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu …..
100,- Kč
Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný k 31. 3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatků 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 (§2, odst.2
zákona o místních poplatcích).

(2) Od poplatku se dále osvobozují:
psi sloužící Policii ČR a Městské policii Rotava, pokud mají příslušné osvědčení,
zvláštního právního předpisu (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších
předpisů).
Část III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník

(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.

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

Čl. 9
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejným prostranstvím jsou místa, která jsou
vymezena v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 8, odst. 1, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 11
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání

veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného
prostranství. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je povinen splnit
ohlašovací povinnost v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost
nejblíže následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede náležitosti uvedené v článku 23 odstavec 1. této vyhlášky.
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odstavci 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 12
Sazba poplatku

(1) Sazby poplatku činí:
(a) Za používání veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků

k prodejním účelům:
za trvalé umístění ročně za 1 m2
…………………………
500,- Kč
za krátkodobé umístění na místě k účelu určeném
(např. tržiště) za 1 m2 a den
……………………………….
20,- Kč
za umístění prodejního zařízení dle písm. a)
před provozovnu za 1 m2 a den ……………………………….
10,- Kč
(b) Za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení, uložení
stavebního materiálu, výkopů, lešení apod. a umístění ostatních skládek
první tři dny
………………………………………..
zdarma
za každý den a 1 m2 ………………………………….
10,- Kč
(c) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu
za 1m2 a den
…………………………………………
10,- Kč

(d)

(e)

roční paušál
…………………………………………
1.500,- Kč
Za trvalé vyhrazení parkovacího místa osobních vozidel pro fyzické a právnické
osoby a za trvalé parkovací místo nákladních vozidel a autobusů
osobní vozidla – roční paušál ……………………………….
3.000,- Kč
nákladní vozidla a autobusy – roční paušál ………………….
5.000,- Kč
Za použití veřejného prostranství pro provoz zařízení lunaparků, cirkusů
a jiných obdobných atrakcí v areálu, který je ve správě KIC
Za každý den a m2
…………………..…………………….
10,- Kč

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 11, odst. 1.
Čl. 13
Splatnost poplatku

(1) Při stanovení poplatku se považuje část kalendářního dne za celý den a část m2 se
považuje za celý m2.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný do15-ti dnů ode dne započetí užívání Při
placení v hotovosti (např. na tržišti) je poplatek splatný ihned.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní
den.

Čl. 14
Osvobození a úlevy

(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejich výtěžek je

určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) osoby zdravotně postižené, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném
prostranství,
c) organizace a zařízení, které zřídilo město Rotava.
(2) Osvobozeni od poplatku jsou právnické nebo fyzické osoby, společenství vlastníku jednotek a
majitelé domů v katastru obce Rotava, které na svém objektu provádí zateplení, opravy fasád
apod.

Část IV.
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou – Sídliště,
Kostela (§ 10, odst. 2, zákona o místních poplatcích).

(2) Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst.

U

Čl. 16
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost při podání žádosti o povolení vjezdu.

Dalšími údaji rozhodnými pro stanovení výše poplatkové povinnosti se rozumí například
počet a označení (specifikace) motorových vozidel, pro které je povolení žádáno, a doba,
na kterou má být povolení vydáno.
(2) Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den nebo jeho část) se splnění
ohlašovací povinnosti nevyžaduje.
Čl. 17
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za vozidlo a den

……………………………..

20,- Kč

Čl. 18
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný současně s vydáním povolení.
Čl. 19
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastníci nemovitostí ve

vybraném místě,osoby jim blízké (§ 116, občanského zákoníku), manželé těchto
osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své
hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.

(2) Osvobozeni od poplatku jsou dále osoby provozující zdravotní služby, policie, hasiči,
spoje a ostatní osoby provádějící technickou údržbu.

Část V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení povolené
MF ČR podle jiného právního předpisu.
Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník

(1) Předmětem poplatku je každý výherní hrací přístroj, na který bylo vydáno rozhodnutí
o polení provozu ve smyslu zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů.

(2) Poplatek hradí provozovatel výherního hracího přístroje.
Čl. 21
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ve lhůtě 15-ti dnů ohlásit správci poplatku uvedení
výherního hracího přístroje do provozu. Podání lez učinit písemně, ústně do protokolu,
nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je
odeslána prostřednictvím datové schránky.
(2) Poplatník je povinen oznámit do 15-ti dnů správci poplatku ukončení provozování
výherního hracího přístroje a stejně tak i každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku od jejího vzniku.

(3) V ohlášení poplatník, nebo plátce uvede náležitosti uvedené v článku 24, odstavce 1 této
vyhlášky.
Čl. 22
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce 5.000,- Kč. V případě, že
výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší tří měsíců, bude poplatek stanoven
v poměrné výši.

Čl. 23
Splatnost poplatku

(1) Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu výherního hracího přístroje a zaniká
dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

(2) Poplatek je splatný čtvrtletně, vždy do 15. dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí.
Poplatek může být uhrazen poplatníkem jednorázově.

Část VI.
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 24
Společná ustanovení k ohlašovací povinnost

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:

a) jméno, případně jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností
poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
včetně skutečností zakládající nárok na úlevu nebo případné osvobození od
poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu

Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1) adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování (§ 14a, odst.2, zákona o místních
poplatcích).

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo

plátce povinen tuto změnu oznámit do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala (§14a, odst.3
zákona o místních poplatcích).

(4) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou

touto obecně závaznou vyhláškou, bude správce daně postupovat podle zákona
č. 280/2009 Sb. „Daňový řád“ a zákona 565/1990 Sb. „O místních poplatcích“.

Čl. 25
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří

městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem –
odst.1,2 zákona o místních poplatcích).

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může

Městský úřad zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku
(§11, odst.3 zákona o místních poplatcích).
Čl. 26
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3 / 2010, ze dne 20. 12. 2010.
Čl. 27
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 5. 2011

………………………..
PaedDr. Milan Hric
místostarosta

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

……………………………
Ing. Jan Slíva
starosta

19. 4. 2011

(§11,

