OBEC Kozmice
Obecně závazná vyhláška č. 1 12019,
o místníchpoplatcích
Zastupitellstvo obce Kozmice se na svém zasedání dne 29, 4. 2019, usnesením ó. 2t8
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č, 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a vsouladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č,
12812000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čÁsr !.
zÁrleoní usTANovENí
čt. t

úvodníustanovení

(1)

a)
b)

(2)

Obec Kozmice zavádi touto vyhláškou tyto místnípoplatky (dále jen ,,poplatky"):
poplatek ze psů,
poplatek za uživáni veřejného prostranství,
Říz:ení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,správce poplatku").1

čÁsr ll.
POPLATEKZE PSŮ
él. z
Poplatník a předmět poplatku

(1)

Poplatek ze psů platí džitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
2
trvillý pobyt nebo sídlo na územíobce Kozmice

(2)

Poplatek ze psů se platíze psů starších 3 měsíců.3

' 5 14 ods;t. 3 zákona č. 565/,1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,zákon
o místníchpoplatcích")
| § 2 odst. 1 zákonao mistních poplatcich
'5 2 odst. 2zákona o místníchpoplatcich

čl. s
Vznik a zánik popIatkové povinnosti

(1)
(2)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa vden po dni kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
netlo v den, kdy se stal držitelem psa staršíhotří měsíců.

V

p,řípadě drženípsa po dobu kratšínež 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
nás;ledujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnéobci.a

(3)

Polrlatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
drŽitelem psa (např, úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemžse
poplatek platl i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

čl. +
Ohlašovací povinnost

(1)

je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnťr ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
Drž:itel psa

poplatkové povinnosti.

(2)
(3)

Pollinnost ohlásit drženípsa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Při plnění ohlašovacípovinnostije držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku
něliteré dalšíúdaje stanovené v čl. 15 této vyhlášky.

čl. s
Sazba poplatku

(1)

Sa;rba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního
za druhého a každéhodalšího psa téhož

a)
b)

psa

držitele

120,- Kč,
120,- Kč,

čl. e
Sp!atnost poplatku

(1)
(2)

o

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušnéhokalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
spl;atný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla,

5 2 odst. 3 a

4 zákonao místnich poplatcích
2

čl. z
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením,která je džitelem průkazu ZTP1P podle
zvláštníhoprávního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozujícíútulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěnépsy
nebo osoba, které stanoví povinnost drženía používánípsa zvláštní právní předpiss.

cAsT

!ll.

POPLATEK ZA UŽÍVÁ]VÍVEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
čt. a
Předmět poplatku, poplatnik
(1)

(2)

Poplatek za užíváníveřejného prostranství se vybírá za zvláštní užíváníveřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístěnídočasných
staveb azařizení sloužícíchpro poskytování prodeje a s|užeb, pro umístěnístavebních
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívánítohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních dě1.6
Poplatek zauživání veřejného prostranství platí fyzické iprávnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.7

čt. g
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se plati za užívániveřejných prostranstvi, která
jsou
uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást vyhlášky.

ěl. to
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívániveřejného prostranství, až do dne,
kdy toto uživáni fakticky skončilo.

čl. tt

Ohlašovaci povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání
veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užíváni

5

5 2 odst. 2 zákonao místnich poplatcích
] § + oOst. 1 zákonao mistnich poplatcich
' § 4 odst. 2zákona o mistních poplatcich

J

veřejného prostranství. V případě užíváni veřejného prostranství po dobu kratšínež 2
dny je povinen splnit ohlašovacípovinnost nejpozději v den zahájení užívániveřejného
prostranstvÍ. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíženásledující pracovní den.

(2)

Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé dalšíúdaje stanovené
v

(3)

čl 15 této vyhlášky.

Po ukončeníužíváníveřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajůuvedených v odst. 1 nejpozději do 5 dnů,

čl. tz
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku činíza každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístěnídočasných staveb azařízenísloužícíchpro poskytování služeb

b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)
k)
l)

3,- Kč

za umístěnídočasnýchstaveb sloužícíchpro poskytování prodeje.,........... 3,- Kč

prodeje
za provádění výkopových prací..
za umístěnístavebního zařízení
za umístění reklamního zařízení

.20,-Kč

zařízenísloužícípro poskytování

za umístění zařízenílunaparků a jiných obdobných
za umístěnízařízenícirkusů

3,- Kč

3,-Kč

atrakcí

3,- Kč
...... 3,- Kč

za umístěnídočasných skládek

zažíváníveřejného prostranství pro kulturní akce

za užíváníveřejného prostranství pro sportovní akce
za užíváníveřejného prostranství pro reklamní akce

m) za

10,-.Kč

3,-. Kč
3,- Kč
3,- Kč

..... 3,-Kč

užíváníveřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
3,- Kč

Obec stanovuje poplatek paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa

(2)

takto:

a)
b)
c)

Pro osobní automobil
Pro nákladní automobil a traktor
Pro obytný přívěs

50,- Kč/týden,
250,- Kč/týden,
250,- Kč/týden

čl. ts
Splatnost popIatku

(1)

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst.

a)

1

je splatný:

při užíváníveřejného prostranství po dobu kratší2 dnů nejpozději v den zahfiení
užíváníveřejného prostranství,

4

b)
(2)
(3)

při užíváníveřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delšínejpozději do 3 dnů
od zahájení uživáníveřejného prostranství.

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst, 2 je splatný do 3 dnů od zahájeni užívání
veřejného prostranství.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíženásledující pracovní den.

čl. t+
Osvobození a úlevy

(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou8,
b)

z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichžvýtěžekje určen na charitativní

a veřejně prospěšné účelyg.

(2)

Od poplatku se dále osvobozují:

a)
b)
c)

Obec Kozmice
Příspěvkové organizace obce Kozmice

Společenskéorganizace obce Kozmice

čÁsr tv.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČrun
ěl. ls
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede'0

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmenínebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-|i přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
dalšíadresy pro doručování; právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

číslavšech svých účtůu poskytovatelů p|atebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí,užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka nebo
plátce,

'5
o5

4 odst. 3 zákona o mistnich poplatcich
+ odst. 1 poslední věta zákona o místnich poplatcích
'u 5 14a odst. 1 zákona o mistních poplatcich

5

c)

da|šíúdaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
včetně skutečnostízakládlících nárok na úlevu nebo případné osvobození od
poplatkové povinnosti.

(2)

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarskékonfederace, uvede kromě údajůpožadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.11

(3)

Dojde-li ke změně údajůči skutečnostíuvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala,12

čl. ts
Navýšenípoplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní
úřad poplatek platebním výměrem13 nebo hromadným předpisným seznamem.

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můžeobecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníjepříslušenstvímpoplatku.la

čl. tl
zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška
Kozmice, ze dne 7. 1.2011.

č. 1l201O

Vyhláška o místníchpoplatcích v obci

čl. tg
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti't5. dnem po dni vyhlášení,

A,

l,H

Fredy Hilbert
místostarosta

irg. Petr Kozák

Vyvěšeno na úřední desce dne, 2. 5,2019
Sejmuto z úřední desky dne: 18. 5. 2019

"

5 14a odst. 2 zákona o místnich poplatcích
14a odst. 3 zákona o mistnich poplatcich
,l
'" 5,1 odst. 1,2zákona o mistnich poplatcich
'" 5 1,1 odst. 3 zákona o mistnich poplatcich

'§

6

Příloha č. 1
k článku č. 9 Obecně

závazné vyhlášky č. 112019, o místníchpoplatcích (veřejné prostranství)

seznam veřeinÝch prostranství v obci kozmice
Poř.

č. název ulice

veř. prostranství, parcelní číslav k.ú, Kozmice

komunikace

1. K Točně - parc. č. 173412, 187111, 187112, 1768
2. SNP - parc. č. 176911, 176912
3. Nová - parc. č.34311,311l1,31113, 193412, 193411, 1g34l3

4. Por. Hoši - parc. č, 1772,31712, 10612, 1773, 1796, 1774
5. Zelená - parc. č. 1791, 1794, 1792,1795
6. Okrouhlá - parc. č. 1793, 1797 , 1798
7. Luční- parc. č. 1799
8. K Pustkovci - parc. č. 27912
9. Budovatelská - parc. č, 1834, 1835, 118214
10. Přičná - parc. č. 17214
11. K Pískovně - parc. č. 1828
12.Pod Lipami - parc. č. 1782, 1780, 6716, 1873
13, Nádražní - parc. č. 1783, 1777
14. Rušná - parc. č. 1776, 1775
15. Ma!á Strana - parc. č. 1820
16. K Trati - parc, č. 5411
17. Hlavní - parc. č. 1778, 1779, 1755, 45015, 1863/3
18. Horní Konec - parc. č, 1742,646/3, 174711
19.Strmá - parc. č. 1749,1751
20,Oběžná - parc. č. 1750,1748
21. Spojná - parc. č. 636
22.Do Kopce - parc, č. 1746, 1745
23. Polní - parc. č, 1743, 1744, 1758
24.K Vápenici - parc. č. 1752, 1754,62215,62216
25.Spojovací chodník, u!. SNP, Por. Hoši - parc. č. 1771
26.Cesta ke Štěrkovně - parc. č. 1806/5

7

27.

Cesta do Darkoviček - parc. č.670, 176111

Veřejná prostranství
28.

Menšíkovec- parc. č. 290, 291,274,276,277

29.

Prostranstvi u nového OÚ - parc, č. 45016
Prostranstvi u hřbitova - parc. č.2615

30.
31.
32.
33.
34.

Prostranství u starého OÚ - parc, č, 9
Prostranství u školy a školky - parc. č. 6, 4
Prostranství u Obecní restaurace - parc. č.3114,3115
Prostranství u garáži - parc. č.611l1, 6,11/9

36.

Prostranství u nového hřbitova - parc. č. 1781, 1784, 1102115
Víceúčelovéhřiště - parc. č. 2811 , 2812, 2611 , 2613, 2614, 186314

37.

Hřiště TJ Sokol Kozmice

38.

Štěrkovna - parc .č. 1 303/1, 13O3l2, 1 303/3, 13O3l4, 13O3l2O, 13O3l28,

35.

-

parc. č.71912,71915, 1741

1303129, 1303/30, 1303/31 , 1303134, 1303/35, 1303/36, 1303137

1388/5, 1401l1 , 140113, 1401l5, 140411,

,

1388/1

,

,1936

8

