OBEC VRANANY
okres Mělník

obecně závazná vyh láška
obce Vraňany
ě.112012

o místníchpoplatcích
Zastupitelstvo obce Vraňany schvaluje a vydává dne24.října2012 v souladu s ust. $ 10 písm. d)' $ 35 a $
84 odst. 2) písm. h) zákona ě. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů' a ust. $ 14 odst. 2)
zákona č. 565i1990 Sb.' o místních poplatcích, ve znění pozdějŠíchpředpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
o místníchpoplatcích:

oddíl l.

Základní ustanovení
Čl. t

1)

2)

obec Vraňany zavádi a,vvbírá tyto místnípoplatky (dále jen ''poplatky"):
a) poplatek ze psŮ'
bi poplatek za'užíváníveřejného prostranství2'
Správu poplatků vykonává obecní úřad Vraňany (dále jen ,,správce poplatků'').

oddílll.

Poplatek ze psů

čt.z

ohlašovací povinnost

1)

2)
3)

Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit3vznik, změnu nebozánik poplatkové povinnostido íStidnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Poplatník je rovněŽ povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny

v

ohlášených

skutečnostech.

Povinnosti podle odstavce 1) a 2) se vztahují ina poplatníky, kteříjsou od poplatku ze psů zcela, popř.
zčásti nebo po určitou dobu, osvobozeni.
Čt. g

ldentifikace psů

Správce pop|atků zaznamená identifikačníúdaje o poplatníkovi a

o psu do evidenčníkarty a vydá
poplatníkovi evidenčníznámku pro psa, a to bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo jeho dŽitel je
od poplatku osvobozen. Ztrátu nebo odcizení evidenění známky ohlásí poplatník správci poplatků nejpozději
do 30ti dnů.

Čl.l

1)

Sazba poplatku ze psů
Sazba poplatku ze psů činíročně:
a) za prvního
b) za druhého a kaŽdého dalšíhopsa téhoŽ

' 5 2 zákona
4 zákona
'5
3

psa

džitele

č. 565/199o Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisŮ
č. 565/1990 Sb'' o místních poplatcích, Ve znění pozdějŠích předpisů
$ 'l4a zákona č. 565/1990 Sb', o místních poplatcích, ve znění pozdějšÍch předpisů

100'- Kč

200'- Kč

2)

V případě vzniku či zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku se poplatek ze psů platí
_ od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, atozajednotlivé
měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené roěnísazby'
_ do konce měsíce předcházejícího měsÍci, v němŽ poplatková povinnost zanikla.
Čl. s
osvobozenÍ

od poplatku ze psů je nad rámec ust. $ 2 zákona ě. 565/1990 Sb', o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, osvobozen džitel psa, kteý převzal psa z Útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí psa z
útulku.

čt. s
Splatnost poplatku ze psů

1)
2)

Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vŽdy do

3'1

.3' kaŽdého roku.

Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31'3, je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku
poplatkové povinnosti.

oddíllll'

Poplatek za uŽívání veřeiného prostranství

čl. z

Veřejné prostranství

Veřejné prostranstvÍ, za jehoŽ uŽívání se vybírá místnípoplatek
konkretizováno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

za uŽíváni veřejného prostranství, je

Čl. g

ohlašovací povinnost

1)

2)
3)

Poplatník je povinen správci poplatků předem (nejpozději vden vzniku poplatkové povinnosti) ohlásit3
předpokládanou dobu, místo a plochu uŽíváníveřejnéhoprostranství.

Poplatník je rovněŽ povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny

skutečnostech, včetně u končen í uŽiv ání veřej ného prostranství.

v

ohlášených

Povinnosti podle odstavce 1) a 2) se vztahují i na poplatníky' kteří jsou od poplatku za uŽíváníveřejného
prostransfuízcela, popř. zčásti nebo po určitou dobu, osvobozeni.

Čl. g

Sazba poplatku za uŽiv ání veřej ného prostranství
Poplatek za užíváníveřejného prostranství ěiní zakaŽdý i započatý m2 a kaŽdý i započat'ý den:
za umístěnídočasnýchstaveb azařÍzení slouŽícíchpro poskytovánísluŽeb 1O,-Kč/m2lden
za umístěnídočasnýchstaveb azařízení slouŽícíchpro poskytováníprodeje 10,- Kč/m2lden
5,- Kč/m2lden
za umístěnístavebního
10,- Kč/m2lden
za umístěníreklamního
10,- Kč/m2lden
za umístěnílunaparků, cirkusů a jiných obdobných

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)

zařizení
zařízení
atrakcí
za umístěnískládek
zauŽíváni veřejného prostranstvípro reklamníakce
za uŽíváni veřejného prostranství pro potřeby fuorby filmových
a televizních děl

10,- Kčim2lden

1O'-Kč/m2lden

10,-Kč/m2lden.

čI. to
Splatnost poplatku za uŽiváni veřeiného prostranství
Poplatek za uŽiváni veřejného prostranstvíje splatný:

a)
b)

při uŽívání veřejného prostransfuí po dobu kratší10 dnů nejpozději v den, kdy bylo

veřejného prostranství započato,

s

uŽíváním

při uŽíváníveřejného prostranství po dobu delší10 dnů nejpozději vden, kdy bylo uŽívánÍ
veřejného prostranstvÍ ukončeno; v případě, že uŽívání veřejného prostranství trvá po dobu delŠí

neŽ Šestměsíců,je poplatek splatný ve splátkách, přiČemŽ první splátka poplatku za období
prvních šesti měsícůuŽíváníveřejného prostranství je splatná do konce Šestéhoměsíce od

započetíuŽívání veřejného prostranství a za dalŠíobdobí je poplatek splatný v měsÍčních
splátkách splatných vŽdy do konce příslušnéhokalendářního měsíce.

oddíllV.

Ustanovení přechodná a závěreěná

čl. tr

Přechodné ustanovení
Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí úěinnosti této obecně závazné vyhlášky na základě obecně závazné
vyhláŠky obce Vraňany ě. 112011 o místních poplatcích, ze dne 2. 3.2011, zůstávají nedotčeny a posuzují se
podle uvedené obecně závazné vyhláŠky obce.

ěl.lz

Zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláŠka obce Vraňany Ó. 112011 o místníchpoplatcích, ze dne 2.3.2011'

cl. ffi

Úěinnost
Tato obecně závazná vyhláŠka nabývá Účinnosti dnem

1

'1.2013.

'aa )ot^/r.

f,'a,co"Jiřina Fialová
místostarostka obce
tf\
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NaděŽda Klimentová
starostka obce
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