Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1/2016
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 15. listopadu 2016, usnesením číslo /
2016, usneslo vydat na základě §14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I .
Základní ustanovení
Čl. 1
1) Město Sedlice vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Sedlice.

Část II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo
na území města.
2) Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti správci poplatku do 15 dnů ode dne kdy
vznikla poplatková povinnost.
Čl. 4
Sazby poplatku
1) Sazby místního poplatku ze psů činí ročně:
a) 200,- Kč za každého psa v celém územním obvodu
b) 100,- Kč za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního a starobního důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu i započatých kalendářních měsíců.
2) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) rozpočtové a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město
b) samoty čp. 98, 124, 150, 155, 234, 235, 271 v k.ú. Sedlice, č.p.46 v k.ú. Mužetice a č.p.22
v k.ú. Holušice, osvobození se týká pouze prvního psa

c) osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1)
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci ve kterém pes dovršil
věk tří měsíců.
2) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově, vždy do 31. března každého roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do patnácti
dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
3) Správce poplatku vydá držiteli psa známku pro psa s vyznačením jména města a evidenčního čísla
psa. Známka je nepřenosná na jiného psa.

Část III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 7
Předmět poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících k
poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a
televizních děl 2).
Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen
na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 8
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, tržiště, silnice, místní
komunikace, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení. Přehled veřejných
prostranství uvádí přílohy č. 1 až 4 k obecně závazné vyhlášce.
Čl. 9
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 7 této obecně závazné vyhlášky. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v
zákoně o místních poplatcích 4).
2) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před
započetím vlastního užívání tohoto prostranství a to nejméně 1 den předem.

Čl. 10
Sazby poplatku
Sazby poplatku činí za každý i započatý m² a den užívaného veřejného prostranství:
a) za použití veřejného prostranství k umístění prodejních zařízení za 1m² a den
20,- Kč
b) za použití veř. prostranství k umístění reklamního zařízení za 1 m² a den
20,- Kč
c) za použití veř. prostranství k umístění stav. materiálu a zařízení za 1m² a den
4,- Kč
d) za použ. veř.prostr. pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí za 1m² a den 4,- Kč
e) za provádění výkopových prací na veř. prostr. za 1 m² a den
10,- Kč
f) za použití veř. prostr. pro kulturní a sportovní akce za 1 m² a den
1,- Kč
g) v ostatních případech bude sazba za 1 m² a den
4,- Kč
Čl. 11
Osvobození od poplatku
Od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství k umístění skládek jsou osvobozeny
osoby, kterým byl pro nedostatek místa na vlastním pozemku složen potřebný materiál (uhlí,
dříví apod.) na veřejném prostranství, a to na dobu maximálně 10 kalendářních dnů a za
předpokladu, že uživatel tuto skutečnost ohlásí městskému úřadu.
Čl. 12
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto prostranství
začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo.
2) Poplatek je splatný:
a) při jednodenním užívání veřejného prostranství, před vlastním započetím zvláštního užívání
b) v ostatních případech do patnácti dnů ode dne ukončení užívání.

Část IV.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 13
Poplatníci
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má ve městě trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v
rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 14
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 12 písm. a) této vyhlášky činí 450,- Kč a je tvořena:
a) z částky 100,- Kč za osobu a kalendářní rok stanovené městem a
b) z částky 350,- Kč za osobu a kalendářní rok stanovené na základě skutečných nákladů
města z předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 613 192,- Kč, a byly
rozúčtovány takto:
a) počet osob s pobytem na území obce 1 205
b) počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 164
c) náklady na jednoho poplatníka činily 448,-- Kč
2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 12 písm. b) této vyhlášky činí 600,- Kč, a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za osobu a kalendářní rok stanovené obcí a
b) z částky 350,- Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena stejně jako v Čl. 12,
odst. 1. písm. b)
3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle Čl. 15 v průběhu kalendářního
roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu,
vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 15
Osvobození od poplatku
1) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) fyzické osoby, které mají pobyt nebo mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba v dále uvedených
stavbách č.e. 301-327, č.e. 332, č.e. 402, č.e. 423, č.p. 275, č.p. 150, č.p. 98 a Důl č.p. 7, kde
město nemůže zajistit pravidelný odvoz zbytkového domovního odpadu.
b) osoby, které mají na území města pobyt, ale v městě se prokazatelně celý kalendářní rok
nezdržují (např. osoby ve výkonu trestu, osoby dlouhodobě bydlící v zahraničí, osoby hlášené k
trvalému pobytu v sídle ohlašovny městského úřadu)
c) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy
d) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
e) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby

f) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
2) Vznik a zánik nároku na osvobození od poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.
Čl. 16
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.

Část V.
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 17
1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst.1) této obecně závazné vyhlášky, neníli toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
2) Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen městskému úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik
a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku a ve stejném termínu má za povinnost
ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
3) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název obchodní firmy, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v
zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností
zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.
5) Poplatky lze uhradit v souladu s daňovým řádem např. v hotovosti v pokladně městského úřadu,
poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet města číslo: 1420-744/0600.

Čl. 18
Sankce
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až
na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 19
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné
svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného
zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení
jako poplatník.
2) V případě podle odst. 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.
Čl. 20
Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1. lednem 2013 se používají předpisy platné před
účinností této vyhlášky.
Čl. 21
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší „Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1/2012 o
místních poplatcích“.
Čl. 22
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017.
======================================================================
1) § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
2) § 4, odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
3) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
4) § 4, odst. 1 a 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Jaroslav Šavrda
místostarosta města Sedlice v.r.

Vyvěšeno dne: 25.11.2016
Sejmuto dne:

Ing. Jiří Rod
starosta města Sedlice v.r.

