
Městys Nedvědice 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2003, o místních poplatcích 

 
 
     Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 5.11.2007, usnesením č.6   
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,           
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl. I 
 
      Obecně závazná vyhláška č.3/2003., o místních poplatcích, Část druhá, Hlava I Poplatek 
ze psů zní:  
 

 
ČÁST DRUHÁ 

HLAVA I 
Poplatek ze psů 

 
Čl. 2 
Předmět poplatku 
    Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. 
 
Čl. 3 
Poplatník 
     Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 
trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse Nedvědice. 
 
Čl. 4 
Oznamovací povinnost 
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 8 dnů 

vznik své poplatkové povinnosti tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa 
staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své 
poplatkové povinnosti.  

2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku dle zákona o 
místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí 
poplatník správci poplatku prokázat. 

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na 
výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 8 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala. 

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku 
příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo 
IČO. 

 
Čl. 5 
Identifikace psů 
      
Zrušen 
 
 
 
 



Čl. 6 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. 

Poplatek se platí ze každý i započatý kalendářní měsíc. 
2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhynem psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), 

poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc. 
3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné 
obci. 

 
Čl. 7 
Sazba poplatku 
     Poplatek činí za kalendářní rok : 
1) za psa                                                                                                  300,-- Kč 
2) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského  
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo 
poživatel sirotčího důchodu   
 

200,-- Kč 

Čl. 8 
Splatnost poplatku 
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 

14 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla. 
 
 
Čl. 9 
Osvobození 
     Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je 
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, 
 

 
 

Čl. II 
 
      Obecně závazná vyhláška č.3/2003., o místních poplatcích, Část druhá, Hlava III., 
Poplatek za užívání veřejného prostranství, Článek 21, Sazba poplatku, odst.1), písm.a) zní:  
 

HLAVA III  
Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 
  

 
Čl. 21 
Sazba poplatku 
1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného 

prostranství   
 
 
a) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje                10,--       Kč / m2 / den 
 
              
 



 
 

 
Čl. III. 

 
Obecně závazná vyhláška č.3/2003., o místních poplatcích, Část druhá, Hlava VII. Poplatek 
za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, čl. 45 sazba poplatku, odst. 1 zní:  
 
 

Hlava VII. 
Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání               

a odstraňování komunálních odpadů 
 

Čl. 45 
Sazba poplatku 

 
 

1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.43 písm. b) této vyhlášky činí 450,00 Kč a je 
tvořena 

a) z částky 200,00 Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 250,00 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných  
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 
Skutečné náklady byly poděleny počtem poplatníků dle Čl.43, 

       tj.   472.090,00 : 1487 = 317,48 Kč 
 

Čl. II 
Účinnost 

 
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008. 
 
 
 
……………………………….    ………………………………… 
       PhDr.Petr Čermák               Ing.Pavel Vejrosta 
          místostarosta            starosta 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  5.11.2007 
Sejmuto z úřední desky dne:  


