
Obecně závazná vyhláška č.1/2002 - o 
poplatcích 
 

Vyhláška 2/2001 o místních poplatcích  
 
 
Zastupitelstvo obce Senorady vydává dne 10.5.2002 podle ustanovení § 15 zákona ČNR 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., 0 obcích (obecních zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku o místních 
poplatcích. 
Oddíl I 
Základní ustanovení 
Článek 1 
Obec Senorady vybírá tyto poplatky: 
1. poplatek ze psů 
2. poplatek za užívání veřejného prostranství 
Článek 2 
Správu poplatků uvedených v článku 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce 
poplatků) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Oddíl II 
Poplatek ze psů 
Článek 1 
Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu této obce, a to ze 
psů starších 6 měsíců. 
Článek 2 
Sazby poplatku činí ročně: 
1.  
a. za prvního psa v domácnosti 50,- Kč 
b. za druhého a každého dalšího 50,- Kč 
 
2. poživatelům invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu: 
a. za prvního psa v domácnosti 50,- Kč 
b. za druhého a každého dalšího psa 50,- Kč 
Článek 3 
1. Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, 
bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť' těžce postižený s průvodcem). 
2. Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat do 30. 4. každého roku. 
3. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 
Článek 4 
Poplatek ze psů se platí v hotovosti do pokladny Obecního úřadu Senorady, a to vždy do 30. 4. stávajícího 
roku. 
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 5 Kč. 
Oddíl III 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 
Článek 1 
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým 
se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních 
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění dočasných skládek, vyhrazení 
trvalého parkovacího místa, 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, 



chodníky, veřejná zeleň, parky, ... a další prostory přístupné každému bez omezení. 
3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné 
prostranství způsobem uvedeným v odst. l. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů 
společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit 
zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. 
Článek 2 
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník 
oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a 
prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení 
stánku apod.). 
Článek 3 
Sazby poplatku činí: 
1. Za použití veřejného prostranství k umístění prodejních zařízení za krátkodobé používání místa mimo 
tržiště za 1 m2 a den 10,- Kč. 
Za trvalé umístění prodejního zařízení je stanoven roční paušální poplatek ve výši 5.000,- Kč. 
2. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a za skládku stavebního materiálu 
nebude vybírán poplatek po dobu platnosti stavebního povolení. Po uplynutí stavebního povolení a za 
nepovolenou skládku se vyměřuje poplatek 5,- Kč za 1 m2 a rok. 
Oddíl IV 
Všeobecná ustanovení 
1. Veškeré poplatky uvedené ve vyhlášce jsou splatné do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o 
vyměření poplatku do pokladny OÚ, nebo složenkou na jeho účet. Nebudou-li včas a ve správné výši 
uhrazeny, může obec zvýšit poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny 
nahoru. 
2. Správu poplatků uvedených v této vyhlášce vykonává zdejší obec a při ňzení ve věcech poplatků se 
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se obec 
dozvěděla o skutečnosti, která je předmětem poplatku. 
4. Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník dozvěděl od obce o úkonu provedeném k vyměření 
nebo vymáhání poplatku, běží nová tňletá Ihůta. 
5. Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat, uplyne-li od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, 
která je předmětem poplatku, 10 let. 
6. Tato vyhláška na základě schválení obecním zastupitelstvem ze dne 10. 5. 2002 ruší vyhlášku č. 1/1997 o 
místních poplatcích ze dne 24. 1. 1997. 
7. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2002.  
 
Květoslava Adamová Vladimír Novák 
místostarostka starosta 

 


