
OBEC BĚLEČ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 13. října 2009 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Část I.

Čl. 1. 
Základní ustanovení 

Obec Běleč vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatek):

(1) poplatek ze psů
(2) poplatek za užívání veřejného prostranství 
(3) poplatek  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2 
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Běleč.1

(2) Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.2

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů, 
ode dne kdy poplatková povinnost vznikla. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit 
a doložit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, osvobození od poplatku 
nebo zánik poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost oznámit správci poplatku držení psa staršího tří měsíců má i poplatník, který 
je  od  poplatku  podle  zákona  nebo  této  vyhlášky  osvobozen.  Tuto  skutečnost  musí 
v oznámení správci poplatku prokázat.

1 § 2 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
místních poplatcích)
2 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích



(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, 
jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li 
o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, 
uvede  rovněž  čísla  účtů  u  peněžních  ústavů,  na  nichž  jsou  soustředěny  peněžní 
prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí ročně  50 Kč za prvního psa.  Za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele činí poplatek 100 Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku
(2) Vznikne-li  poplatková  povinnost  v průběhu  kalendářního  roku,  je  poplatek  v jeho 

poměrné části splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 
poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození 

(1) Od poplatku je dle zákona o poplatcích osvobozena3:
a) osoba nevidomá,  bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,  které byl 

přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

Část III
Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Čl. 7
Poplatník a předmět poplatku

(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 nebo 
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 
skládek,  vyhrazení  trvalého  parkovacího  místa  a  užívání  tohoto  prostranství  pro 
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.4

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 15.

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích



Čl. 8
Vymezení veřejného prostranství

(1) Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují  následující  pozemky dle 
parcelních čísel: Běleč: 1642/1, 1199/1, 1284/2, 1285/1 vše v k. ú. Běleč.  V části obce 
Bzová:  1643/1,  1669/1,  1139 vše v k.ú.  Běleč.  Pokud některé z uvedených pozemků 
zasahují  mimo  zastavěná  území  jednotlivých  částí  obce,  považují  se  za  veřejná 
prostranství pro účely této vyhlášky pouze ty části, které leží v zastavěné části obce.

Čl. 9
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník  je  povinen  správci  poplatku  předem  ohlásit  předpokládanou  dobu,  místo 
a výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit 
nejpozději  v den následující  po začátku  užívání  veřejného prostranství.  Po ukončení 
užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit 
správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, 
pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, 
sídlo a IČ.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede 
rovněž  čísla  účtů u peněžních  ústavů,  na nichž jsou soustředěny peněžní  prostředky 
z její podnikatelské činnosti. 

Čl. 10
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků 

k prodejním účelům,    
      včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží  ........................ 5 Kč

b) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho 
druhu........3 Kč

c) Za použití veřejného prostranství k umístění zařízení k poskytování 
služeb  ...........2 Kč

d) Za použití veřejného prostranství k ostatním výše neuvedeným 
účelům ..................1 Kč

Čl. 11
Splatnost poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání 
veřejného  prostranství,  do  dne,  kdy  fakticky  skončilo,  zařízení  bylo  odstraněno 
a prostranství  uvedeno  do  původního  stavu.  Poplatek  je  splatný  předem  za 
předpokládanou dobu užívání.



Čl. 12
Osvobození od poplatku

(1) Z akcí  pořádaných na veřejném prostranství,  jejichž výtěžek je určen na charitativní 
a veřejně prospěšné účely se  poplatek neplatí.6

(2) Osoby  zdravotně  postižené  nepodléhají  poplatku  za  užívání  veřejného  prostranství 
spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa.7

Část IV.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 13 
Poplatník

Poplatek platí8:

(1) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden 
společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. 
Tyto osoby  jsou obci povinny oznámit jména  a data narození osob za které poplatek 
odvádějí.

(2) fyzická  osoba,  která  má  ve  vlastnictví  stavbu  určenou  nebo  sloužící  k individuální 
rekreaci,  ve které  není  hlášena  k trvalému 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.

Čl. 14
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník podle čl. 13 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik 
a zánik  jeho  poplatkové  povinnosti  v důsledku  změny  trvalého  pobytu  v obci  a  to 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(2) Poplatník podle čl. 13 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik 
a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo 
sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 15
Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 13 odst. 1 a 2 je stanovena podle ustanovení § 10b 
odst. 3 písm. a) a činí 250 Kč.

6 § č odst. 1 zákona o místních poplatcích
7 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
8 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích



(3) V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena  nebo 
slouží  k individuální  rekreaci  v průběhu  kalendářního  roku,  se  uhradí  poplatek 
v poměrné  výši,  která  odpovídá  počtu  kalendářních  měsíců  pobytu  nebo  vlastnictví 
stavby v příslušném roce.  Dojde-li  ke změně v průběhu kalendářního měsíce,  je  pro 
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 16
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 13 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to 
vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 17
Úlevy a osvobození

(1) Od poplatku jsou osvobozeni:
a) poplatníci  dle  čl.  13 odst.  1  této  vyhlášky,  kteří  jsou  mladší  15 let, 
včetně roku, v kterém tohoto věku dovrší.
b) poplatníci  dle čl. 13 odst. 1 této vyhlášky starší 80 let,  a to počínaje 
rokem,  ve  kterém  tohoto  věku  dovrší,  dále  osoby  bezmocné  a  osoby  s těžkým 
zdravotním postižením,
c) poplatníci  dle  čl.  13  odst.  1  této  vyhlášky,  kteří  mají  trvalý  pobyt 
v odlehlých místech obce, kde vzdálenost k nejbližšímu svozovému místu je větší 
než 300 m,
d) poplatníci dle čl. 13 odst. 2 této vyhlášky, jejich stavba je umístěna na 
odlehlém  místě  v lokalitách:  chatová  oblast  u  Vrchu,  hájenka  v Bažantnici, 
Šelmberský mlýn, Šelmberský dvůr.

(2) Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje všem poplatníkům podle čl. 13 odst. 1.
(3) Úleva ve výši 50 Kč se dále poskytuje poplatníkům, kteří  v zimním období 

dopravují popelnice na určené svozové místo. Jedná se o poplatníky v lokalitě Bzová 
čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 31.

Část V.

Čl. 18 
Ustanovení společná a závěrečná

(1) Poplatek lze hradit:
a) v hotovosti,
b) poštovní poukázkou s 
c) bezhotovostním převodem na účet obce.

(2) Nebude-li  poplatek  zaplacen  (odveden)  včas  nebo  ve  správné  výši,  vyměří  obec 
poplatek  platebním  výměrem.  Včas  nezaplacené  (neodvedené)  poplatky  nebo  jejich 
nezaplacenou  (neodvedenou)  část  může  obec  zvýšit  až  na  trojnásobek.  Vyměřený 
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.9

9 § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů



(3)  Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy 
(např.  ohlašovací  povinnost),  může  správce  poplatku  uložit  pokutu  podle  zvláštního 
zákona.10 

(4) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze 
dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.11

(5) Obec, která poplatek spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti 
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.12

Čl. 19
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

(1) obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích, ze dne 9.12.2003
(2) obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

č. 1/2003 o místních poplatcích, ze dne 25.11.2004.

Čl. 20
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá patnáctým dnem po dni vyhlášení

..……………………. .……………………….
Marcel Fiala Josef Bartůněk
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 20. 10. 2009

Sejmuto z úřední desky: 4. 11. 2009

10 § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
11 § 12 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
12 § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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