
OBEC VRÁTKOV 
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 2/2008, 
 

o místních poplatcích 
 

 
Zastupitelstvo obce Vrátkov se na svém zasedání dne 8.9.2008 usnesením č. 28  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. h) zákona o č. 128/2000 Sb.,o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto 
obecně závaznou vyhlášku : 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Obec Vrátkov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství a místní poplatek ze psů. 
 

2) Správu poplatku provádí obecní úřad. 
 
 
 

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku, poplatník 

 
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.12 
 
 

Čl. 3 
Veřejné prostranství 

 
  Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená 
v příloze č. 1 a graficky znázorněná na katastrální mapě v příloze č. 2. 

 
 
 

 
                                                 
1 Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se 
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužící 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. 4 
Ohlašovací povinnost 

 
1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a 

výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit 
nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení 
užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů. 

 
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit 

správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, 
pokud je adresa trvalého pobytu odlišná, nebo jde-li o právnickou osobu, název, sídlo 
a IČ.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede 
rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky 
z její podnikatelské činnosti. 

 
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den. 

 
2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto :  

 
- za provádění výkopových prací ………………………  5,- Kč/den/m2 
- za umístění skládek  …………………………………    5,- Kč/den/m2. 

 
3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část 

poplatník využije 
 

4) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek 
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout 

 
Čl. 6 

Splatnost poplatku 
 

1) Poplatek je splatný vždy ke každému poslednímu dni v měsíci po celou dobu užívání 
veřejného prostranství.    

 
2) Poplatek poplatník zaplatí v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na bankovní 

účet obce č. 23426151/100 vedený u Komerční banky Český Brod. 
 
 

Čl. 7 
Navýšení poplatku 

 
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 



MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 
 

Čl. 8 
Předmět poplatku, poplatník 

 
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.3 
 
 
 

Čl. 9 
Ohlašovací povinnost 

 
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik a 

zánik poplatkové povinnosti do 8 dnů. 
 

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit 
správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, 
pokud je adresa trvalého pobytu odlišná, nebo jde-li o právnickou osobu, název, sídlo 
a IČ.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede 
rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky 
z její podnikatelské činnosti. 

 
3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 8 dnů jakékoliv změny 

v ohlášených skutečnostech. 
 
 

Čl. 10 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku činí ročně: 

a) za prvního psa 60,- Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele   100,-Kč, 

 
2) Poplatek poplatník zaplatí v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na bankovní 

účet obce č. 23426151/100 vedený u Komerční banky Český Brod. 
 
 
 

Čl. 11 
Splatnost poplatku 

 
Poplatek je splatný  do 30.6. běžného roku. 

 
 
 

  
 

                                                 
3 Poplatek ze psů platí držitel psa.  Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo 
na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 



Čl. 12 
Osvobození a úlevy 

 
1) Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně nevidomých , 

bezmocných a držitelů průkazek ZTP/P po předložení příslušných dokladů. Poplatek 
neplatí osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu zdravotně postižených 
osob, osoby provozující útulek zřízený obcí, dále myslivci a další osoby, kterým 
držení a používání psa stanoví zvláštní zákon. 
 

2) Pokud poplatník nabyl psa z útulku , je po předložení dokladu o nabytí osvobozen od 
poplatku 1 rok. 

 
 

Čl. 13 
Navýšení poplatku 

 
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

Čl.14 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška. 1/2004 o místních poplatcích. 
 
 

Čl.15 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2009. 
 
 

 
 
 
 
………………………………….   ………………………………… 
        Monika Benešovská ing. Václav Pažout 

místostarosta           starosta 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne : 1.11.2008 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne : 
 


