OBEC OTICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Otice se na svém zasedání dne 4. prosince 2019 usnesením č. 8/2019
usneslo vydat na základě § 14 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška.“)
Část I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Obec Otice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek z pobytu,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst,
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“) 1
3. Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů stanoveno jinak.
Část II
Poplatek ze psů
1. Poplatek ze psů platí držitel psa s přihlášením nebo sídlem v Oticích. Držitel psa je
povinen ohlásit správci poplatku svou poplatkovou povinnost do 8 dnů ode dne jejího
vzniku bez ohledu na skutečnost, zda bude od poplatku osvobozen. Při ohlášení
předloží správci poplatku očkovací průkaz psa a doklad o očipování psa a zařazení do
registru psů. Obec je oprávněna vést vlastní evidenci psů.
2. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa staršího tří měsíců.
3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy fyzická nebo právnická osoba přestala být
držitelem psa. Pro výpočet poplatku je rozhodující den ohlášení takové změny.
4. V případě držení psa po dobu kratší jednoho roku, se poplatek platí v poměrné výši za
každý měsíc.
5. Poplatek je splatný do 31. 3. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po
tomto datu, je poplatek splatný do 15. dne po ohlášení poplatkové povinnosti.
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§ 15 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích

6. Poplatek za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 300,-Kč.
Osvobozeny od poplatku jsou jen osoby uvedené v § 2 odst. 2. zákona o místních
poplatcích – osoba nevidomá, osoba která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek pro zvířata, nebo osoba které stanoví povinnost a
držení psa zvláštní právní předpis.

Část III
Poplatek z pobytu
1. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášena k pobytu.
2. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích
kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
3. Od poplatku jsou osvobozeny osoby dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
4. Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je
povinen vybrat poplatek od poplatníka.
5. Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku
pobytu. Výpočet poplatku se vypočte vynásobením počtu dnů pobytu /s výjimkou dne
počátku pobytu) se sazbou poplatku (danou touto vyhláškou).
6. Ohlášení osoby dle odstavce 2.tohoto článku této vyhlášky provede plátce poplatku do
5 pracovních dnů od zahájení ubytování a to písemně či elektronicky správci poplatku.
Ohlášení ukončení pobytu provede plátce poplatku do 5 pracovních dnů od ukončení
pobytu.
7. Sazba poplatku z pobytu činí:
a) 20,-Kč za každý den v době od platnosti této vyhlášky do 31.12.2020
b) 40,-Kč za každý den v době od 1.1.2021 dále.

Část IV
Poplatek za využívání veřejného prostranství
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů a jiných atrakcí, umístění
skládek povolených obcí, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizních děl.

2. Poplatník je povinen požádat správce poplatku o souhlas s užíváním veřejného
prostranství 10 dnů předem a v žádosti uvést předpokládanou dobu užívání, přesné
místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. Poplatník i správce poplatku
mohou požadovat protokolární předání a převzetí veřejného prostranství. Protokol
vždy předkládá žadatel o užívání veřejného prostranství. Tímto nejsou dotčeny ostatní
povinnosti vyplývající z této vyhlášky.
3. Poplatek podle této vyhlášky se platí za veřejná prostranství, kterými jsou:
• Chodníky na ulicích Hlavní, K Domkům, Domky, Družstevní, Zahradní,
Opavská, Kylešovská, Nádražní, U školky, Za Tratí, Holčovická, Slavkovská,
Na Kopci, K Rybníčkům, U Dvora, U lávky a v osadě Rybníčky.
• Veřejná prostranství: pozemky na ulici Hlavní druh pozemku ostatní plocha
parcelních čísel 125/1, 131/1, 123, 131/2, 127/5, 127/2
• pozemek odstavná plocha na ulici K Rybníčkům parc.č. 45,
• pozemek na ulici Domky druh pozemku ostatní plocha parc.č. 369/2,
• pozemek na ulici Nádražní druh pozemku ostatní plocha parc.č. 870/12 +
870/2.
Vše viz. Příloha č. 1 této vyhlášky.
4. Poplatek se platí od prvního dne do posledního dne, kdy probíhalo užívání veřejného
prostranství.
5. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 i započatý den:
Druh či způsob využití veřejného prostranství
Umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
Umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
Provádění výkopových prací
Umístění stavebního zařízení
Umístění reklamního zařízení
Umístění cirkusů a lunaparků
Umístění skládek
Pořádání kulturních a sportovních akcí
Pořádání reklamních akcí
Tvorba filmových a televizních děl

Sazba
Kč
10,10,10,5,5,100,10,10,1,10,10,-

v

6. Od poplatků jsou osvobozeny akce a slavnosti pořádané obcí Otice, Základní školou a
Mateřskou školou Otice a obecními spolky. Z akcí pořádaných na veřejném
prostranství, jejichž výtěžek je celý odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely
se poplatek neplatí. Doklad o odvedení výtěžku předloží pořadatel akce do 5 dnů
správci poplatku.
7. Osvobození od poplatku se týká též vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu,
která he držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
8. Poplatek je splatný do 5 pracovních dnů.

Část V
Poplatek ze vstupného
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní , prodejní nebo
reklamní akce. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za
to, že se jí může zúčastnit.
2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se
poplatek neplatí.
3. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, tedy
poplatníci.
4. Poplatník je povinen nejpozději 8 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku
druh akce, datum a hodinu konání a výši vstupného a další údaje dle této vyhlášky.
Do 5 dnů od skončení akce je povinen poplatník správci daně oznámit výši vybraného
vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně započtena.
5. Sazba poplatku z vybraného vstupného činí:
a) pro kulturní a sportovní akce 10%,
b) pro reklamní a prodejní akce 20%.
6. Poplatek je splatný do 5 pracovních dnů.

Část VI
Poplatek za povolení vjezdu
1. Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce platí
fyzické a právnické osoby, kterým bylo toto povolení k vjezdu vydáno.
2. Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných
míst a částí, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.
3. Místem, kam je vjezd zakázán, ale může být povolen za poplatek je přírodní památka
Otická sopka, resp. Kamenná hora.
4. Poplatník je povinen požádat o vydání povolení správce poplatku 15 dnů předem.
5. Poplatek za vydání povolení činí:
a) celoročního povolení - 200,-kč,
b) povolení na 5 let - 250,-Kč,
c) za každý započatý den (jednodenní povolení) - 100,-Kč.
6. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které se účastní svatebního obřadu v den obřadu
a jeden den před obřadem.

Část VII
Společná ustanovení
1. Platby poplatků lze provádět bezhotovostně nebo hotovostně. Pro bezhotovostní
platbu bude používáno číslo účtu obce uveřejněné na webových stránkách obce a při

podávání ohlášení (registraci, podání žádosti) budou poplatníkovi nebo plátci poplatku
sděleny podklady pro platbu – variabilní symbol, případně další pokyny.
2. Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, ve kterém
uvede
a) jméno, případně jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu
pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
platebních služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku,
d) poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných
v odstavci 2. Pod písmeny a) – c) adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu od poplatku stanovený touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Jakékoli opoždění oproti této vyhlášce je pozdním ohlášením údaje pro osvobození
nebo úlevu.
4. Dojde-li ke změně údajů, které poplatník nebo plátce oznámil správci poplatku, činí
doba na opravu údajů maximálně 15 kalendářních dnů.
5. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, ve správné výši, zvýší správce poplatku (obec)
poplatek na dvojnásobek.
6. Na právní vztahy vzniklé před platností této vyhlášky se vztahují ustanovení doposud
platné vyhlášky.
7. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 ze dne 29. 2. 2012.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.den ode dne uveřejnění na úřední desce
Obecního úřadu v Oticích.
V Oticích 5.prosince 2019
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Mgr. Vladimír Tancík

Roman Janáček
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místostarosta

