VYHLÁŠKA OBCE HERŠPICE č. 1/2001
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Heršpice vydává dne 1.6.2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. A) a §
84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zařízení), tuto obecně závaznou
vyhlášku o místních poplatcích.
Oddíl I. Základní ustanovení
Čl. 1
Obec Heršpice vybírá tyto poplatky :
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek z reklamních zařízení
d) poplatek ze vstupného
Oddíl II. Poplatek ze psů
Čl. 2
1) Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalé bydliště v územním obvodu této obce a
to ze psů starších 6. měsíců.
2) Za vlastníka všech chovaných psů v domácnosti se považuje vlastník (uživatel) bytu.
Čl. 3
Sazby poplatku činí ročně :
- za prvního psa 50 Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 75 Kč
Čl. 4
Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých,
bezmocných a držitelů průkazu ZTP/P (zvláště těžce postižený s průvodcem)
Čl. 5
Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti.
Čl. 6
1) Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem do 30.4. každého roku.
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2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla (za jednotlivé měsíce do konce
kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby, nejméně však 10 Kč).
3) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů. Přeplatek na
poplatku se nevrací.

Oddíl III. Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 7
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužícího 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) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice, místní
komunikace, veřejná zeleň. Ve sporném případě, zda jde o veřejné prostranství, rozhoduje
obecní úřad.
3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. Užívá-li tutéž část veřejného
prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a
nerozdílně.
Čl. 8
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy
poplatník oznámil obecnímu úřadu, že užívání veřejného prostranství skončilo nebo zařízení
bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.
Čl. 9
Sazby poplatku činí :
1) za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků a jiných zařízení
k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží :
a) za trvalé umístění ročně za 1 m2 ………………..150 Kč
b) za krátkodobé používání za 1 m2 a den ……….....10 Kč
2) za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu
měsíčně za 1m2………………………..50 Kč
3) za použití veřejného prostranství k umístění stavebních a jiných zařízení
a) měsíčně za 1m2………………..40 Kč
b) denně za 1m2……………………2 Kč
4) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
a) osobám soukromým ročně…………………….300 Kč
b) organizacím ročně…………………… …….1000 Kč
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5) za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a jiných podobných atrakcí
za 1 kus a den……………………..20 Kč
6) za použití veřejného prostranství k umístění skládky všeho druhu
za 1m2 a den…………………0,50 Kč
7) za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny
za 1m2 a den……………………..1 Kč
8) v ostatních případech stanoví sazbu obec zvláštním rozhodnutím.
Čl. 10
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni :
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejichž výtěžek je
určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.
b) fyzické osoby, které používají tohoto prostranství pro uskladnění stavebního materiálu a to
po dobu platnosti stavebního povolení
c) za použití veřejného prostranství pro skládky ostatní do 14. dnů.
Čl. 11
1) Při placení podle čl. 9 této vyhlášky, odst. 1b, 2, 3a, 5, 6, 7 je poplatek splatný ihned
v hotovosti.
2) V ostatních případech je splatný do 15. dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření
poplatku.

Oddíl IV. Poplatek z reklamních zařízení
Čl. 12
1) Poplatek z reklamních zařízení se vybírá za písemná, obrazová, světelná a zvuková
oznámení, umístěná či provozovaná na veřejných prostranstvích, ve veřejně přístupných
místnostech a ve veřejných hromadných dopravních prostředcích.
2) Poplatek z reklamních zařízení platí fyzická nebo právnická osoba, která oznámení uvedená
v odstavci 1 umístila nebo provozuje.
3) Veřejné prostranství v obci je vymezeno v čl. 7, odst. 2 této vyhlášky.
Čl. 13
Za reklamní zařízení se pro tento účel nepovažují zejména :
a) písemná a obrazová označení vlastního podniku či provozovny umístěná na objektech, ve
kterých fyzická či právnická osoba provozuje svou označovanou činnost,
b) umístění a provozování vlastních reklamních zařízení uvnitř těchto objektů,
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c) umístění a provozování reklamních zařízení politických a volebních stran po dobu volební
kampaně,
d) reklamní zařízení sledující charitativní a jiné humanitární cíle.
Čl. 14
Sazby poplatku činí :
a) 5% z ceny za reklamní zařízení, která jsou umístěna na veřejných prostranstvích,
b) 3% z ceny za reklamní zařízení, která jsou umístěna ve veřejně přístupných místnostech
c) je-li reklama prováděna bez úplaty nebo nelze-li prokázat její cenu, stanoví se poplatek
dohodou mezi poplatníkem a obcí.
Čl. 15
1) Pokud půjde o krátkodobé umístění reklamního zařízení, je poplatek splatný ihned
v hotovosti.
2) V ostatních případech je poplatek splatný do 15. dnů ode dne doručení rozhodnutí o
vyměření poplatku.

Oddíl V. Poplatek ze vstupného
Čl. 16
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce
podobného charakteru.
2) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které akci pořádají, t.j. hradí náklady spojené
s pořádáním akce.
Čl. 17
Od poplatku jsou osvobozeny :
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) sportovní akce pořádané místními organizacemi,
c) divadelní a jiná kulturní představení, např. filmová, pořádaná místními organizacemi
Čl. 18
Sazba poplatku ze vstupného činí :
a) 10% z úhrnné částky vybraného vstupného, minimálně ale 100 Kč z akcí, které pořádá
fyzická nebo právnická osoba, která nemá trvalé bydliště v obci,
b) 2% z úhrnné částky vybraného vstupného, minimálně ale 50 Kč z akcí, které pořádá fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalé bydliště v obci.
Čl. 19
Poplatek je splatný do 15. dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.
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Oddíl VI. Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 20
Vznik a zánik poplatkové povinnosti u poplatků uvedených v čl. 1 vyhlášky je poplatník povinen
ohlásit a poplatky uhradit ve stanovených termínech.
Čl. 21
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem a může zvýšit nezaplacené poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na
celé koruny nahoru.
Čl. 22
1) Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém se obec dověděla o skutečnosti, která je předmětem poplatku.
2) Od konce roku, ve kterém se poplatník od obce dověděl o úkonu provedeném k vyměření
nebo vymáhání poplatku, běží nová tříletá lhůta.
3) Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat, uplyne-li do konce kalendářního roku v němž nastala
skutečnost která je předmětem poplatku, 10 let.
Čl. 23
O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy (viz. Odkaz č. 14 zákona 565/1990 Sb.)
Čl. 24
Ruší se vyhláška o místních poplatcích z 1.8.1991
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2001

………………………..
ing. Eva Holubářová
místostarostka

………………………..
Josef Antoš
starosta
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