
OBEC OPATOV
č.1/2011

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce vydalo dne 16.12.2010 usnesením č.13/2010
podle ustanovení § 14 zák. č.565/90 Sb. o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písmo dl a § 84 odst. 2
písmo hl zákona č.128/2000 Sb., o obcích lobecní zřízení!, ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku Idále jen "vyhláška" I.

ČI. I.
Úvodní ustanovení

Obec Opatov touto vyhláškou zavádí místní poplatek
a I ze psů
bl za užívání veřejného prostranství
ci ze vstupného
dl za provozovaný výherní hrací přístroj

Místní poplatek ze psů

ČI. 2
Ohlašovací povinnost

II Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik, resp. zánik poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jej ího vzniku, resp.zániku.
21 Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékol iv změny
v ohlášených skutečnostech.

ČI.3
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:
al za prvního psa
bl za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

80,- Kč
100,- Kč

ČI. 4
Splatnost poplatku

II Poplatekje splatný nejpozději do 30. dubna kalendářního roku.



21 Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku po termínu
splatnosti dle předchozího odstavce, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů
ode dne jejího vzniku.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

ČI. 5
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranstvÍ považují následující
pozemkové parcely:

aI parkoviště u horního pohostinství p.č. 176/1
bl prostranství u dětského střediska p.č. 4315/1
ci prostranství u obecního úřadu p.č. 233/1

ČI. 6
Ohlašovací povinnost

II Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit užívání nejpozději v den
zahájení užívání. Pokud termín ohlašovací povinnosti připadne na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
ohlašovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
21 V případě užívání veřejného prostranství na prodejní nebo reklamní akci
v den pracovního volna, je nutno splnit ohlašovací povinnost nejpozději
v poslední předchozí pracovní den před zahájením prodejní nebo reklamní akce.
31 Poplatníkje povinen prokázat správci poplatku skutečnosti rozhodné pro
osvobození, případně úlevy od placení poplatku.

ČI. 7
Sazba poplatku

II Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání
veřejného prostranství:
al za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje
bl za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb
ci za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
dl za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb
el za umístění reklamního zařízení
fl za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí
gl za umístění cirkusů
hl za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
il za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10,- Kč
10,- Kč
10,-Kč
10,- Kč

100,-Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč



21 Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:
al za umístění prodejního zařízení
bl za umístění prodejního zařízení
ci za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

700,-Kč/týden
2 SOO,-Kčl měsíc
lOOO,-Kč/týden

ČI. 8
Splatnost poplatku

II Poplatek je splatný:
aj při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy
bylo s užíváním veřejného prostranství započato
bl při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dní nejpozději v den,
kdy užívání veřejného prostranství skončilo
21 Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejbližší
následující pracovní den.

ČI. 9
Osvobození

II Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí

Místní poplatek ze vstupného
ČI. 10

Ohlašovací povinnost
11Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit správci
poplatku její pořádání.
21 Do 5 dní po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku
celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže
byla v ceně vstupného obsažena.

ČI. 11
Sazba poplatku

11Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na
aj kulturní akce 10%
bl sportovní akce 10%
ci prodejní akce 20%
dl reklamní akce 20%



ČI. 12
Splatnost poplatku

II Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce

ČI. 13
[Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují:
al TJ Sokol Opatov
bl Myslivecké sdružení Opatov
ci Sbor dobrovolných hasičů Opatov

Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

ČI. 14
Ohlašovací povinnost

II Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu
a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu
21 Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dní jakékoliv
změny v ohlášených skutečnostech

ČI. 15
Sazba poplatku

11Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000,- Kč na
3 měsíce
21 V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3
měsíce, platí se poplatek v poměrné výši

ČI. 16
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 14 dnů po ohlášení

Závěrečná ustanovení
11Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Opatov č.4/2009 ze dne
16.12.2009 o místních poplatcích
21 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.20 II
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