
Obecn  závazná vyhlá ka obce Kate inice . 1/2011

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Kate inice se na svém zasedání dne 23.2.2011 usnesením . 4
usneslo vydat na základ  § 14 odst. 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
zn ní pozd ích p edpis  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona .
128/2000 Sb.,  o obcích (obecní z ízení),  ve zn ní pozd ích p edpis ,  tuto obecn
závaznou vyhlá ku (dále jen „vyhlá ka“):

ÁST PRVNÍ

l. 1

Základní ustanovení
 (1) Obec Kate inice touto vyhlá kou zavádí místní poplatky:

a) poplatek za provoz systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání
a odstra ování komunálních odpad ,

b) poplatek ze ps ,
c) poplatek za u ívání ve ejného prostranství,

      (2) ízení o poplatcích vykonává obecní ú ad (dále jen „správce poplatku“).1

                            ÁST DRUHÁ

                                                         HLAVA l
Poplatek za provoz systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání
a odstra ování komunálních odpad

l. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání
a odstra ování komunálních odpad  platí2:

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost m e být poplatek
odvád n spole ným zástupcem, za rodinný nebo bytový d m vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvád jí,

(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur enou nebo slou ící k individuální
rekreaci, ve které není hlá ena k trvalému pobytu ádná fyzická osoba; má-li k této
stavb  vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spole
a nerozdíln , a to ve vý i odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

1 § 14 odst. 3 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd ích p edpis  (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
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l. 3
Ohla ovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozd ji do 15 dn  ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,

ípadn  dolo it existenci skute ností zakládajících osvobození nebo úlevu od
poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník dle l. 2 odst. 2 této vyhlá ky je povinen ohlásit správci poplatku zejm.
íjmení, jméno, bydli , pop ípad  dal í adresy pro doru ování, eviden ní nebo

popisné íslo stavby ur ené nebo slou ící k individuální rekreaci, není-li tato stavba
ozna ena eviden ním nebo popisným íslem íslo parcelní pozemku, na kterém je
tato stavba umíst na.

(3) Stejným zp sobem a ve stejné lh  jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v d sledku zm ny trvalého pobytu nebo v d sledku
zm ny vlastnictví ke stavb  ur ené nebo slou ící k individuální rekreaci.

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydli  na území lenského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo

výcarské konfederace, uvede krom  údaj  po adovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocn nce v tuzemsku pro doru ování.3

(5) Dojde-li ke zm  údaj  uvedených v ohlá ení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
zm nu oznámit do 15 dn  ode dne, kdy nastala.4

l. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle l. 2 odst. 1 a 2 této vyhlá ky iní 370,- K  a je
tvo ena:
a) z ástky 120,- K  za kalendá ní rok a
b) z ástky 250,- K  za kalendá ní rok. Tato ástka je stanovena na základ

skute ných náklad  obce p edchozího roku na sb r a svoz net íd ného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendá ní rok.

(2) Skute né náklady roku  2010 na sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu inily:
368 349,-K  a byly rozú továny takto:

Náklady 368349,-K  d leno 621  (613 po et osob s trvalým pobytem trvale bydlících
na území obce + 8 po et staveb ur ených nebo slou ících k individuální rekreaci) =
593,15K . Z této ástky je stanovena sazba poplatku dle l. 4 odst. 1 písm. b)
vyhlá ky ve vý i 250,- K .

(3) V p ípad  zm ny místa trvalého pobytu nebo zm ny vlastnictví stavby, která je
ur ena nebo slou í k individuální rekreaci v pr hu kalendá ního roku, se uhradí
poplatek v pom rné vý i, která odpovídá po tu kalendá ních m síc  pobytu nebo
vlastnictví stavby v p íslu ném kalendá ním roce. Dojde-li ke zm  v pr hu
kalendá ního m síce, je pro stanovení po tu m síc  rozhodný stav na konci tohoto

síce.5

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
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l. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle l. 2 odst. 1 a 2 této vyhlá ky je splatný jednorázov
a to nejpozd ji do 30.4. p íslu ného kalendá ního roku, nebo ve dvou stejných
splátkách, v dy nejpozd ji do 30.4. a do 30.9. p íslu ného kalendá ního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozd ji do 15. dne m síce, který následuje po m síci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozd ji v ak do konce p íslu ného kalendá ního
roku.

l. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby,které se v obci trvale nezdr ují alespo  9 m síc  v roce
b) osoby, kterým vyplývá povinnost platby poplatku za stavby ur ené nebo slou ící

k individuální rekreaci a stavby nevyu ívají alespo  9 m síc  v roce
c) fyzické osoby p ihlá ené k trvalému pobytu na adrese Obecního ú adu

v Kate inicích .p.127
d) d ti narozené v roce, ve kterém by jim jinak vznikla povinnost poplatek platit

      HLAVA II

Poplatek ze ps

l. 7
Poplatník a p edm t poplatku

(1) Poplatek ze ps  platí dr itel psa. Dr itelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce .Kate inice

(2) Poplatek ze ps  se platí ze ps  star ích 3 m síc .6

l. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká dr iteli psa v den, kdy pes dovr il stá í t í m síc , nebo
v den, kdy nabyl psa star ího t í m síc .

(2) V p ípad  dr ení psa po dobu krat í ne  jeden rok se platí poplatek v pom rné vý i,
která odpovídá po tu i zapo atých kalendá ních m síc . P i zm  místa trvalého
pobytu nebo sídla platí dr itel psa poplatek od po átku kalendá ního m síce
následujícího po m síci, ve kterém zm na nastala, nov  p íslu né obci.7

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy p estala být fyzická nebo právnická osoba
dr itelem psa (nap . úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), p em

6 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
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se poplatek platí i za zapo atý kalendá ní m síc, ve kterém taková skute nost
nastala.

l. 9
Ohla ovací povinnost

(1) Dr itel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30
dn  ode dne jejího vzniku. (alt. „ode dne, kdy pes dovr il stá í t í m síc , nebo dne,
kdy nabyl psa star ího t í m síc “). Stejným zp sobem je povinen oznámit také
zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit dr ení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlá ení dr itel psa uvede8

a) jméno, pop ípad  jména, a p íjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li p id len, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, pop ípad
dal í adresy pro doru ování; právnická osoba uvede té  osoby, které jsou jejím
jménem oprávn ny jednat v poplatkových v cech,

b) ísla v ech svých ú  u poskytovatel  platebních slu eb, v etn  poskytovatel
chto slu eb v zahrani í, u ívaných v souvislosti s podnikatelskou inností,

v p ípad , e p edm t poplatku souvisí s podnikatelskou inností poplatníka,

c) dal í údaje rozhodné pro stanovení vý e poplatkové povinnosti, zejména stá í
a po et dr ených ps , v etn  skute ností zakládajících vznik nároku na úlevu
nebo osvobození od poplatku.

(4) Dojde-li ke zm  údaj  uvedených v ohlá ení, je dr itel psa povinen tuto zm nu
oznámit do 15 dn  ode dne, kdy nastala.9

l. 10
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendá ní rok iní:
a) za prvního psa .....................................................................................100,-K ,
b) za druhého a ka dého dal ího psa tého  dr itele ...................................150,- K ,

l. 11
Splatnost poplatku

(3) Poplatek je splatný nejpozd ji do 30.6. p íslu ného kalendá ního roku.

(4) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatný nejpozd ji do 15. dne m síce, který následuje po m síci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla  /  nejpozd ji do konce p íslu ného kalendá ního roku.

8 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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l. 12
Osvobození a úlevy

Od poplatku ze ps  je osvobozen dr itel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s t kým zdravotním posti ením, které byl p iznán III. stupe  mimo ádných výhod
podle zvlá tního právního p edpisu, osoba provád jící výcvik ps  ur ených k doprovodu

chto osob, osoba provozující útulek z ízený obcí pro ztracené nebo opu né psy nebo
osoba, které stanoví povinnost dr ení a pou ívání psa zvlá tní právní p edpis(slu ební psi,
psi mysliveckého sdru ení, psi záchraná ských sbor ).

HLAVA III

Poplatek za u ívaní ve ejného prostranství

l. 13
Úvodní ustanovení

(1) Obec Kate inice touto vyhlá kou zavádí místní poplatek za u ívání ve ejného
prostranství (dále jen „poplatek“).

l.14
edm t poplatku a poplatník

(1) Poplatek za u ívání ve ejného prostranství se vybírá za zvlá tní u ívání ve ejného
prostranství, kterým se rozumí provád ní výkopových prací, umíst ní do asných
staveb a za ízení slou ících pro poskytování prodeje a slu eb, pro umíst ní
stavebních nebo reklamních za ízení, za ízení cirkus , lunapark  a jiných obdobných
atrakcí, umíst ní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a u ívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pot eby tvorby filmových a
televizních d l.10

(2) Poplatek za u ívání ve ejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
ívají ve ejné prostranství zp sobem uvedeným v odstavci 1.11

l.15
Ve ejná prostranství

Ve ejným prostranstvím jsou náves, okolí reten ní nádr e do vzdálenosti 15m a
areál sportovního h .

Poplatek podle této vyhlá ky se platí za u ívání t chto ve ejných prostranství:
- areál sportovního h
- okolí reten ní nádr e do vzdálenosti 15m
- která jsou graficky vyzna ena na map  v p íloze .1, .2 a .3. Tyto p ílohy jsou nedílnou
sou ásti této vyhlá ky.

10 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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l. 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy za alo u ívání ve ejného prostranství, a trvá
 do dne, kdy toto u ívání fakticky skon ilo.

l. 17
Ohla ovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvlá tní u ívání ve ejného prostranství správci poplatku
nejpozd ji 3 dny p ed zahájením u ívání ve ejného prostranství. V p ípad  u ívání
ve ejného prostranství po dobu krat í, ne  5 dní, je povinen splnit ohla ovací
povinnost nejpozd ji v den zahájení u ívání ve ejného prostranství. Pokud tento den

ipadne na sobotu, ned li nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit
ohla ovací povinnost nejblí e následující pracovní den.

(2) V ohlá ení poplatník uvede12

a) jméno, pop ípad  jména, a p íjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li p id len, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, pop ípad
dal í adresy pro doru ování; právnická osoba uvede té  osoby, které jsou jejím
jménem oprávn ny jednat v poplatkových v cech,

b) ísla v ech svých ú  u poskytovatel  platebních slu eb, v etn  poskytovatel
chto slu eb v zahrani í, u ívaných v souvislosti s podnikatelskou inností,

v p ípad , e p edm t poplatku souvisí s podnikatelskou inností poplatníka,

c) dal í údaje rozhodné pro stanovení vý e poplatkové povinnosti, zejména
edpokládanou dobu, zp sob, místo a vým ru u ívání ve ejného prostranství,
etn  skute ností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo p ípadné

osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydli  na území lenského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo

výcarské konfederace, uvede krom  údaj  po adovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocn nce v tuzemsku pro doru ování.13

(4) Dojde-li ke zm  údaj  uvedených v ohlá ení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
zm nu oznámit do 15 dn  ode dne, kdy nastala.14

(5) Po ukon ení u ívání ve ejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skute ný
stav údaj  uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozd ji do 15 dn .

l. 18
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku iní za ka dý i zapo atý m2 a ka dý i zapo atý den:

12 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
13 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
14 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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(2) z umíst ní do asných staveb a za ízení slou ících pro poskytování slu eb
.............................................................................................................................5,- K

(3) za umíst ní do asných staveb slou ících pro poskytování prodeje     …….…..10,-K
(4) za umíst ní za ízení slou ících pro poskytování prodeje..................................25,- K
(5) za provád ní výkopových prací ..........................................................................2,- K
(6) za umíst ní reklamních za ízení........................................................... …........50,- K
(7) za umíst ní za ízení lunapark  a jiných obdobných atrakcí…...........................50,- K
(8) za umíst ní za ízení cirkus  .............................................................................10,- K
(9) za umíst ní skládek ............................................................................................2,- K
(10) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ...........................................................1,- K
(11) za u ívání ve ejného prostranství pro kulturní a sportovní akce .........................1,-K
(12) za u ívání ve ejného prostranství pro reklamní akce .........................................2,- K
(13) za u ívání ve ejného prostranství pro pot eby tvorby filmových a televizních

l.......................................................................................................................10,-K .

l.19
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve vý i stanovené podle l. 6 odst. 1 je splatný:
a) p i u ívání ve ejného prostranství po dobu krat í 5 dn  nejpozd ji v den

zahájení u ívání ve ejného prostranství,
b) p i u ívání ve ejného prostranství po dobu 5 dn  nebo del í nejpozd ji v den

ukon ení u ívání ve ejného prostranství.

(2) P ipadne-li lh ta splatnosti na sobotu, ned li nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblí e následující pracovní
den.

l. 20

Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotn  posti enou15,

b) z akcí po ádaných na ve ejném prostranství, jejich  výt ek je ur en na
charitativní a ve ejn  prosp né ú ely16.

(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a)  akce po ádané na ve ejném prostranství, které jsou organizovány obcí

Kate inice nebo jejími rozpo tovými, p ísp vkovými a zájmovými kulturními a
sportovními organizacemi

b) je-li ve ejné prostranství u íváno v souvislosti s odstra ováním následk  havárie
nebo ivelné pohromy

15 § 4 odst. 3 poslední v ta zákona o místních poplatcích
16 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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   ÁST T ETÍ

                Ustanovení spole ná

l. 21
Navý ení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem v as nebo ve správné vý i, vym í mu
obecní ú ad poplatek platebním vým rem.17

(2) V as nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo ást t chto poplatk  m e
obecní ú ad zvý it a  na trojnásobek; toto zvý ení je p íslu enstvím poplatku.18

l. 22
Zru ovací ustanovení

Zru uje se obecn  závazná vyhlá ka . 2/2005 o místních poplatcích, ze dne
.30.11.2005.

l. 23
innost

Tato vyhlá ka nabývá ú innosti dnem
11.3.2011  / patnáctým dnem po dni vyhlá ení.

Podpis Podpis
................................... ..........................................

Vladimír Londin Radek Novák
místostarosta starosta

Vyv eno na ú ední desce dne: 24.2.2011

Sejmuto z ú ední desky dne:

17 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
18 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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