OBEC KREJNICE
Obecně závazná vyhláška
obce Krejnice
č. 4/2015,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Krejnice vydalo dne 4.4.2015 podle ustanovení § 14 zákona
č.565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanoveními § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Část první
Základní ustanovení
Čl. 1
1. Obec Krejnice zavádí a vybírá tyto místní poplatky :
a/ poplatek ze psů
b/ poplatek za užívání veřejného prostranství
2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Krejnicích.
Nařízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
Část druhá
HLAVA I
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší šest měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku ústně vznik své poplatkové
povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své
poplatkové povinnosti.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci
poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo,
rodné číslo nebo IČO.
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním roce, ve kterém pes dovrší stáří tří
měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní rok.
2. Zanikne-li poplatková povinnost /např. úhyn psa, jeho ztráta nebo prodej/,
poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.
Čl. 6
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok :
60,-- Kč

- za psa

Čl. 7
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
HLAVA II
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 8
Předmět poplatku
1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
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.
2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jehož výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.
Čl. 9
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou .: náves, pozemní komunikace, / silnice, místní
komunikace a veřejné účelové komunikace/, parky, veřejná zelen, jakož i další
prostory přístupné každému bez omezení.

Čl. 10
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v Čl. 8.
Čl. 11
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně užívání
veřejného prostranství nejméně 10 dní před jeho započetím. V případě užívání
veřejného prostranství na dobu kratší než 15 dnů je nutno splnit tuto povinnost
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů
zvláštního užívání.
2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto
skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 10 dnů a
nahlásit rozsah záboru v m2.
3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo
nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelských
subjektem uvede též číslo účtu u peněžního ústavu.
Čl. 12
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství
způsobem uvedeným v Čl. 8 až do dne, kdy toto užívání skončilo.
Čl. 13
Sazba poplatku
1. Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství
I.
Sazba poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného
veřejného prostranství a každý i započatý den za provádění výkopových
prací
2 Kč /m2 /den
II. Sazba poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného
veřejného prostranství a každý i započatý měsíc za umístění skládek
a) po dobu kratší než 7 dnů (včetně)

bez poplatku

b) za umístění skládky stavebního materiálu pro potřeby
rekonstrukce rodinného domu po dobu delší než 7 dnů

1 Kč/ m2/ měsíc

c) za umístění skládky po dobu delší než 7 dnů
(v ostatních případech)
2Kč/ m2/ měsíc
III. Sazba poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného
veřejného prostranství a každý i započatý měsíc za užívání pro kulturní a
sportovní akce
2 Kč/ m2/ den

2. Obec může stanovit poplatek měsíční nebo roční paušální částkou, která za
zabranou výměru a dobu užívání nesmí přesáhnout výpočet dle čl. 13.
Čl. 14
Splatnost poplatku
1/Poplatek je splatný :
a/ při využívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději
v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
b/ při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 2 dny nejpozději v den,
kdy užívání veř. prostranství skončilo
c/ poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný poslední den v
příslušném měsíci
d/ poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.3. příslušného
kalendářního roku.
Čl. 15
Osvobození od poplatku
1. Poplatek se neplatí za užívání veřejného prostranství u akcí, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
2. Od poplatku je osvobozen obecní úřad Krejnice , SDH Krejnice a další osoby
pořádající akci jejíž konání bylo schváleno radou obce nebo zastupitelstvem
obce.
3. Od poplatku je osvobozeno umístění stojanu na kola, pokud tento stojan
neobsahuje reklamu.
4. Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství podle článku 1
v případě, je-li toto veřejné prostranství užíváno na základě platné nájemní
smlouvy.
HLAVA III
Ustanovení společná
Čl. 15
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část
může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost
vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992
Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může správce
poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §
37 a § 37a citovaného zákona.
Čl. 16
1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3
let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. 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 uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Čl. 17
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
HLAVA IV
Ustanovení zrušovací
Čl. 18
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2007
HLAVA V
Účinnost
Čl. 19
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.

………………………….
Michal Hrabě
místostarosta

………………………………..
Václav Tábor
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..

