
 
 
 

Vyhláška č. 01/2004 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O MÍSTNÍM POPLATKU 
ZE PSŮ A ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ. 
 
 
Zastupitelstvo Obce Hradešice se usneslo dne 5.3.2004 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě ustanovení 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška). 
 
 

Čl. 1 
 
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Hradešice (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech 
poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích nestanoví jinak. 
 

 
Čl. 2 

P o p l a t e k   z e  p s ů 
 
1. Poplatek platí fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt1  nebo 

sídlo v obci Hradešice. 
2. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.  

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoby s těžkým 
zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu, 
osoba provádějící útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa zvláštní předpis. 

 
3.   Sazba poplatku za rok z jednoho psa činí pro držitele psů: ……….      75 Kč,- 
      poplatek za každého dalšího psa:                                         ………..    150 Kč,- 
 
4. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své 

poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. Rovněž do 15 
dnů je povinen ohlásit změnu každé skutečnosti, která má vliv na výši poplatku. 

 
5. Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem, a to do 30. dubna každého  

roku. 
 

6. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu i započatých kalendářních měsíců. Takto stanovený poplatek je splatný do 30-ti dnů od splnění  
ohlašovací povinnosti. 
 
 

                                                           
1 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 



 
7. V případě zániku poplatkové povinnosti se poplatek platí za každý i    započatý kalendářní měsíc. 

Zjištěný přeplatek se na požádání vrátí, činí-li více než 50,-Kč. 
 
8. Obecní úřad vydá poplatníkům známky pro psy, a to i pro ty, kteří byli od poplatku osvobozeni. 

 
 
 

Čl. 3 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 
1. Poplatek  se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství , kterým se rozumí umístění zařízení   
       sloužících pro poskytování prodeje, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa. Z akcí  
       pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo akcí, jejichž výtěžek je určen na 
      charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. 
      Poplatku nepodléhá užití veřejného prostranství v intravilánu obce na umístění skládky stavebního   
      materiálu ke stavbě s vydaným stavebním povolením nebo ohlášením stavby po dobu 60.dní. 
2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou návsi, místní komunikace, silnice, chodníky,  

veřejná zeleň, … a další prostory přístupné každému bez omezení. Pojem veřejné prostranství je pro 
účely obce Hradešice vymezen v příloze č. 1 této vyhlášky. 

3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné  
prostranství způsobem uvedeným v odst.1.  

4. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději  
      v den vzniku poplatkové povinnosti. 
5. Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo,   
      datum narození, IČO. 
6.   Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne  
      kdy užívání veřejného prostranství skončilo. 
7.   Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo. 
8.   Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30.dubna příslušného kalendářního roku. 
9. Sazby poplatku činí za každý i započatý den a za každý i započatý m2:   
 

a) Za použití veřejného prostranství k umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (stánků,  
     pultů, kiosků k prodejním účelům),    …………………………………………10,-Kč m2/den 
b) za užívání veřejného prostranství k umístění skládek zboží………………….  5,-Kč m2/den                         
c) Za použití veřejného prostranství v intravilánu obce na skládky stavebního materiálu po uplynutí    
     doby, po kterou je toto od poplatku osvobozeno (viz. Čl. 3 odst. 1)………….   2,-Kč m2/den                       

 
      d) Za použití veřejného prostranství mimo intravilán obce na  skládky  ………     0,50,-Kč m2/den 
           Paušální sazba za m2 a rok je stanovena ve výši                                 ………     2,-Kč m2 
 
  

Čl. 4 
 
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část vyměří obecní úřad platebním výměrem            
a může je zvýšit až na trojnásobek 
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny. 
 
 
 
 



 
Čl. 5 

 
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou  

vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla. 

2. Byl-li před uplynutím tříleté 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       
      uvědomen. 
3. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém  
      poplatková povinnost vznikla. 
 
 

Čl. 6 
 
Obecní úřad může na požádání ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky 
snížit nebo prominout. 
 

Čl. 7 
 

Zrušovací ustanovení 
Vyhláška Obce Hradešice o místních poplatcích ze dne 18.12.1996 se zrušuje. 
 

Čl. 8 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.4.2004 
Vyhláška vyvěšena dne 19.3.2004 
 
. 
 
 
  
Zástupce starosty                                                                                          Starosta 
Alois Soukup                                                                                                František Balíček 
 

 


