Obecně závazná vyhláška
OBCE RÁJEC č. 1/2004
O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce R á j e c se na svém jednání dne 17. března 2004 usneslo v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl I
Základní ustanovení
Čl. 1
Obec Rájec vybírá tyto místní poplatky:
a)
b)
c)
d)

poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce
Čl. 2

1. Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává Obecní úřad Rájec.
2. V řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon o místních poplatcích nestanoví
jinak.
Oddíl II
Čl. 3
Poplatek ze psů
1. Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem psa je právnická nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území obce Rájec.
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů 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.
Od poplatku je také osvobozen držitel, který si vzal psa z útulku pro psy.Toto platí v
kalendářním roce, kdy byla splněna oznamovací povinnost.
3. Sazba poplatku ze psů činí 100,-- Kč za kalendářní rok a každého psa.
Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu a nežije s nikým ve společné domácnosti činí 80,-- Kč za kalendářní

rok a každého psa. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
4. Poplatek ze psů platí držitel obci, příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
V případě vzniku poplatkové povinnosti změnou trvalého pobytu nebo sídla, se
poplatek platí od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
změna nastala Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné
výše poplatku obdobně odstavec 3.
5. Poplatek ze psů je splatný:
a) do 31. března kalendářního roku,
b) do 15. dne prvého měsíce, za nějž má být poplatek placen, vznikle-li poplatková
povinnost po 31.3. kalendářního roku.
6. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů od skutečnosti zakládající její vznik. Při plnění oznamovací
povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, IČ, sídlo,
pokud jde o fyzickou osobu příjmení, jméno, rodné číslo, bydliště. Jde-li o právnickou
nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede poplatník též čísla účtů
u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny prostředky z její podnikatelské činnosti.
7. Zanikla-li poplatková povinnost např. prodejem, darováním psa nebo jeho úhynem,
zaniká i povinnost platit poplatek ze psa.

Čl. 4
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních zařízení,
zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce.
2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
3. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky se rozumí: náves, (tj. od domu č.p. 26 až po
státní silnici I/44), prostranství kolem kulturního domu, místní a účelové komunikace,
chodníky, veřejná zeleň, park a další prostory přístupné každému bez omezení.
4. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí právnické nebo fyzické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst.1. Užívá-li společně tutéž část
veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv
z nich.
5. Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy započalo užívání veřejného prostranství do dne,
kdy užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení nebo skládka byla odstraněna
a prostranství uvedeno do původního stavu (tj. např. zaházení výkopu, odstranění lešení,
odvoz materiálu, zrušení stánku a podobně).
6. Sazby poplatků:
a) za použití veřejného prostranství k prodeji na stánku, v autě,
včetně vystavení zboží, bez ohledu na prodejní plochu
40,-- Kč/den
b) při hodovém prodeji - malé prodejní zařízení
50,-- Kč/den
- velké prodejní zařízení
- 100,-- Kč/den

c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
- osobní automobil
- 300,-- Kč za rok
- nákladní automobil
- 500,-- Kč za rok
d) za použití prostranství pro provoz lunaparků
a jiných zábavných atrakcí při hodech
- 50,-- Kč za atrakci a každý i započatý den
e) za použití veřejného prostranství k následujícím účelům:
- umístění stavebních zařízení (zařízení staveniště, lešení, apod.) a skládky materiálu
všeho druhu
- 3,-- Kč/m2 za každý i započatý den
- překopy místních komunikací či zeleně
3,-- Kč/m2 za každý i započatý den
- kulturní nebo sportovní akce
- 100,-- Kč za každou akci a den
f) - za použití veřejného prostranství k umístění
reklamních zařízení a informačních tabulí - 10,-- Kč za každý i započatý den
7. Právnické a fyzické osoby užívající veřejné prostranství jsou povinny před vlastním
započetím užívání veřejného prostranství (nejpozději však v den vzniku poplatkové
povinnosti) nahlásit Obecnímu úřadu Rájec všechny okolnosti potřebné pro výpočet
poplatku. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci
poplatku název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo nebo pokud jde
o fyzickou osobu, její jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště. Jde-li o právnickou nebo
fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
8. Po vyměření je poplatník povinen poplatek zaplatit do tří dnů.
Čl. 5
Poplatek ze vstupného
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
2. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí
za to, že se jí může zúčastnit.
3. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek
neplatí.
4. Poplatek ze vstupného platí právnické nebo fyzické osoby, které akci pořádají. Tyto
osoby jsou povinny nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit Obecnímu úřadu Rájec
její pořádání a předložit vstupenky ke kontrole a označení. Poplatník je povinen dále
správci poplatku sdělit název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, pokud jde
5. o fyzickou osobu její jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště. Jde-li o právnickou nebo
fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.
6. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) taneční zábavy, plesy, diskotéky, karnevaly
- 20%
b) výstavy, koncerty, klubové pořady
- 10%
c) ostatní kulturní, společenské,
sportovní a jiné akce
- 10%
d) prodejní akce, burzy
- 10%
7. Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání
k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
8. Poplatník je povinen zaplatit poplatek do 7 dnů po ukončení akce.

Čl. 6
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.
1. Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
(dále jen vybraná místa ) platí právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení
k vjezdu s motorovým vozidlem do zóny označené dopravní značkou „ Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel“. Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo
vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich
děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti
nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.
2. Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.
3. Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do kterého je jinak vjezd
zakázán příslušnou dopravní značkou činí 20,-- Kč za vozidlo a den.
4. Poplatník je povinen správci poplatku oznámit pořádání akce, počet motorových vozidel,
která se akce zúčastní a zaplatit poplatek před akcí samou nebo nejpozději v den konání
akce, při vydávání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Oddíl III
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří
obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo
jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou 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 uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo z části prominout.
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 3/2003 z 9.12.2003.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4. 2004.

……………………………
místostarosta

………………………………
starosta

Vyvěšeno dne: 18.3. 2004

Sejmuto dne: 21.4.2004

