Obecně závazná vyhláška obce Ondřejov č. 2/2003
o místních poplatcích
ve znění vyhlášky č. 2/2006
(platné znění po novele)
Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 27. 11. 2003 podle ust. § 10 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I.
Poplatek ze psů
Čl. 1
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 platí držitel, který má trvalý pobyt nebo sídlo
na území obce Ondřejov.
Čl. 2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k
doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Čl. 3
Sazba poplatku činí za jednoho psa 100 Kč za rok.
Čl. 4
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši (1/12 roční sazby za
jeden kalendářní měsíc) počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna v
rozhodující skutečnosti pro vznik poplatkové povinnosti nastala.
Zanikne-li povinnost platit poplatek ze psa v průběhu roku, zaniká poplatková povinnost uplynutím
měsíce, ve kterém byl důvod zániku poplatkové povinnosti obecnímu úřadu oznámen.
Čl. 5
Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti ze všech psů v domácnosti. Toto přiznání je povinen držitel psa podat i v případě, kdy k
tomu byl vyzván obecním úřadem.

Čl. 6
Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to jednorázově nejpozději do
30. 3. běžného roku.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek (jeho poměrná část) do 15. dne
měsíce, od kterého se má poplatek platit.
Část II.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 1
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání, veřejného prostranství,
kterým se rozumí:
a) provádění výkopových prací
b) umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
- pro poskytování prodeje a služeb,
- pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení
- zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
c) umístění skládek
d) vyhrazení trvalého parkovacího místa
e) užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby
filmových a televizních děl.
Čl. 2
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické osoby a právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 1.

Čl. 3
Sazba poplatku za m2 a za každý i započatý den činí:
a) provádění výkopových prací 6 Kč
b) umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
- pro poskytování prodeje 100 Kč
- pro umístění stavebních zařízení 5 Kč
- reklamních zařízení 200 Kč/rok/m2
- zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 15 Kč
c) umístění skládek 6 Kč
d) vyhrazení trvalého parkovacího místa 5 Kč
e) užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce 10 Kč
f) užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
nebo potřeby filmových a televizních děl 10 Kč

Čl. 4
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v
čl. 1 až do dne, kdy poplatník oznámil orgánu, který poplatek stanovil, že zvláštní užívání
prostranství skončil a uvedl je do původního stavu.
Čl. 5
Poplatek je splatný ihned na základě pokladní stvrzenky. Obec může stanovit poplatek týdenní,
měsíční nebo roční paušální částkou.
Čl. 6
Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo akcí, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí. Poplatku nepodléhají osoby zdravotně
postižené v případě užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkoviště.
Část III.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čl. 1
Obec Ondřejov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj (dále jen "poplatek").
Čl. 2
(1) Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve
lhůtě do 3 dnů od uvedení do provozu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické
osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 3 dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.
Čl. 3
Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000,- Kč na tři měsíce. V případě,
že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než tři měsíce, platí se poplatek v poměrné
výši.
Č1.4
Poplatek je splatný do 10 dnů po ohlášení.
Část IV.
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 1
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou

(neodvedenou) část může obec zvýšit na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
Čl. 2
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této 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
uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 3
Správu poplatků vykonává obec v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V řízení ve
věcech daní a poplatků platí zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
Čl. 4
Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela
nebo částečně prominout.
Čl. 5
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 3/97 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 1/1998.
Čl. 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2004.

V Ondřejově dne 27. 11. 2003

JUDr. Jaroslava Malá
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce: 1. 12. 2003
Sejmuto: 16. 12. 2004

RNDr. Martin Macháček
místostarosta obce

