Obecně závazná vyhláška č. 4
O místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora se na svém zasedání dne 15.12.2008 usneslo a vydává ve
smyslu § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle §
14 odst. 2 zákona č. 568/90 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů tuto
vyhlášku o místních poplatcích.
Obec Zhoř u Tábora zavádí ve smyslu § 2 zákona č. 565/90 Sb., místních poplatcích, ve znění
zákona č. 229/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů tuto
vyhlášku.
Čl. 1
Poplatek ze psů
Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Zhoř u Tábora
1. Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je vlastník tj. fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Zhoř u Tábora.
Poplatek ze psů se platí u psů starších tří měsíců.
2. Osvobození od poplatku
Ze zákona §2, odst. 2 zákona č. 568/90., ve znění zákona č. 229/2003 Sb., je osvobozen
držitel psa, který je : - osobou nevidomou nebo bezmocnou
- osobou s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. Stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu.
- osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob nevidomých,
bezmocných a osob s těžkým zdravotním postižením.
- Osobou provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.
- Osobou, které zvláštní právní předpis stanoví povinnost držení a používání psa
Poplatník je povinen správci poplatku prokázat důvod osvobození do 30-ti dnů ode dne
vzniku osvobození. Poplatník je povinen správci poplatku vždy k 31.1. běžného roku
prokázat, že důvod osvobození trvá. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod
osvobození nebo nebude-li důvod osvobození prokázán.
3. Sazba poplatku
a) sazba poplatku za kalendářní rok a jednoho psa v domu nebo objektu činí 50,- Kč.
b) sazba poplatku za každého dalšího psa v domku nebo za kalendářní rok činí 80,- Kč.
c) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

4. Vznik a zánik poplatkové povinnosti
a) Poplatek se platí od prvého dne měsíce ve kterém poplatková povinnost vznikla a to za
jednotlivé měsíce, do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby za každý
měsíc.
b) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla / tj. změna trvalého pobytu v obci Zhoř u
Tábora/ je poplatek přenosný. Při změně trvalého pobytu nebo sídla mimo obec Zhoř u
Tábora se platí poměrná část, dle trvalého pobytu v obci.
c) Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí pouze na žádost poplatníka a v případě,
že přeplatek je vyšší než 20,- Kč.

5. Oznamovací povinnost
a) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku držení psa do 30 ti dnů od vzniku této
skutečnosti a to i v případě, že se jedná o osobu osvobozenou od poplatku.
b) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti nebo na osvobození od poplatku.
c) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku oznámit počet
všech psů v objektu a jména jejich držitelů.
d) Poplatek se platí v hotovosti v termínu, který určí správce poplatku. Termín vybírání
poplatku je vyvěšen, popřípadě vyhlášen.
Čl. 2
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Zhoř u Tábora.
1. Poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzická nebo právnická osoba, která užívá
veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 2/2 této vyhlášky. Užívá-li tutéž část
veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku
společně a nerozdílně.

2. Předmět poplatku
Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství. Zvláštním užíváním
veřejného prostranství se rozumí:
a/ provádění výkopových prací
b/ umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
c/ zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí.
d/ umístění skládek
e/ vyhrazení trvalého parkovacího místa
f/ užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
g/ užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

Veřejným prostranstvím se rozumí prostor návse ve Zhoři u Tábora, prostory okolo silnice
III/1376 v majetku obce Zhoř u Tábora, cesty, komunikace a prostranství v majetku obce
Zhoř u Tábora.

3. Osvobození od poplatku
Ze zákona §4, zákona 565/90 Sb., ve znění zákona 229/03 Sb., jsou osvobozeny :
a/ akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b/ akce bez vstupného
c/ vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené
Poplatník je povinen správci poplatku prokázat důvod osvobození nejpozději v den vzniku
poplatkové povinnosti.
4.Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 10,-Kč za každý i započatý m2 a den užívání veřejného prostranství.
5. Vznik zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se vybírá za každý i započtený den, kdy započalo užívání veřejného prostranství,
do doby, kdy poplatník oznámí na obecním úřadě ukončení užívání veřejného prostranství,
zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.
Zjištěný přeplatek na poplatku za užívání veřejného prostranství se vrátí pouze na žádost
poplatníka v případě, že činí více jak 50,- Kč.
6. Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství
nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, s uvedením identifikačních náležitostí.
7. Splatnost poplatku
Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději patnáct dní po skončení poplatkové
povinnosti.
Poplatek lze zaplatit hotově na obedním úřadě nebo převodem na účet správce poplatku.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
a/ Obecní úřad Zhoř u Tábora může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých
případech poplatek snížit nebo prominout.
b/ Nebude –li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek
platebním výměrem a může ho zvýšit až na trojnásobek vyměřovacího základu.
c/ Za porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, dále
stanovených zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů nebo rozhodnutím vydaných podle těchto předpisů lze uložit pokuty ve smyslu

§ 37 a) zákona 337/1992 Sb., v plném znění.
d/ Na žádost poplatníka může Obecní úřad povolit splátky dle zákona č.128/2000 Sb.,
e/ Pokud poplatník nesplnil svoji oznamovací povinnost, lze dlužné částky vyměřit nrbo
doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikl.
f/ správu poplatku vykonává Obecní úřad Zhoř u Tábora a při řízení ve věcech poplatků
se postupuje podle této vyhlášky a podle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

V. Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 1.1.2009

……………………………..

………………………………

Starosta obce Zhoř u Tábora

místostarosta obce Zhoř u Tábora

