Obecne závazná vyhláška
Mesta Blovice
c.3/2004
Zastupitelstvo Mesta Blovice schválilo dne 7.4.2004 v souladu s ustanovením § 10
písmod), § 35 odst.3 písmoa) a § 84 odst.2 písmoi) zákona Parlamentu CR c. 12812000Sb., o
obcích, ve znení pozdejších predpisu a v souladu s ustanovením § 14 odst.2 zákona CNR c.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne závaznou
vyhlášku

o MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Oddíl I.
Základní ustanovení
Clánek 1
1) Mesto Blovice vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psu
b) poplatek za užívání verejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity
e) poplatek za provozovaný výherní hrací prístroj
2) Správu jednotlivých poplatku provádí odbor mestského úradu urcený organizacním
rádem.

Oddíl II.
Poplatek ze psu
Clánek 1
Poplatek a predmet poplatku
1) Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území mesta Blovice a prilehlých obcí (Komorno, Vlcice, Štítov,
Hradištský Újezd, Hradištská Lhotka).
2) Predmetem poplatku jsou psi starší 6 mesícu.

Clánek 2
Ohlašovací povinnost

I) Po dovršení stárí psa 6 mesícu je poplatník povinen podat priznání k poplatku správci
poplatku a poplatek zaplatit.
2) Povinnost oznámit dovršení stárí 6 mesícu psa má i poplatník, který je od poplatku
podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto
skutecnost musí pri podání oznámení správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovnež povinen oznámit správci poplatku každou skutecnost, která má
vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15-ti dnu od jejího vzniku.
4) Pri plnení oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdelit správci poplatku jméno a
príjmení nebo název právnické osoby, bydlište nebo sídlo, IC a tyto údaje doložit
príslušným dokladem. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též císla úctu u penežních ústavu, na nichž jsou
soustredeny penežní prostredky z její podnikatelské cinnosti. Skutecnosti zakládající
nárok na sazbu dle clánku 4 odst 2 písmo a) a b) této vyhlášky doloží poplatníci
chovající psy cestným prohlášením ucineným písemne nebo ústne u správce poplatku.

Clánek 3
Identifikace psu

I) Správce poplatku vydá poplatníkovi bezplatne evidencní známku pro psa bez ohledu
na to, zda se na psa vztahuje osvobození od poplatku. Evidencní známka je opatrena
názvem obce a evidencním císlem psa. Tato evidencní známka je neprenosná na
jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo zcizení evidencní známky je
poplatník povinen oznámit do 15-ti dnu správci poplatku.

Clánek 4
Sazby poplatku

1) Poplatek ze psa v držení fyzické osoby nebo právnické osoby ciní rocne
za prvého psa
..300,- Kc
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
400,- Kc.
2) a) Sazba poplatku za psy chované v rodinných domech ve meste Blovice:
za prvého psa
..200,- Kc
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,- Kc.
b) Sazba poplatku za psy chované v rodinných domech v prilehlých obcí dle C1.1.:
za prvého psa
..100,- Kc
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
...100,- Kc.

Clánek 5
Osvobození

I) Poplatek se neplatí ze psu:
a) užívaných k doprovázení osob nevidomých, bezmocných a osob s težkým
zdravotním postižením, kterým byl priznán llI.stupen mimorádných výhod
b) starších 3 mesícu a mladších 6 mesícu
c) užívaných Policií CR, Mestskou policií nebo speciálne cvicených
záchranárských psu a psu lesní, myslivecké, rybárské a vodní stráže, pokud
mají príslušné osvedcení
d) umístených v útulku, jehož zrizovatelem je mesto
e) prevzatých z útulku po dobu I roku, pokud nejde o puvodního držitele
2) Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 28.února príslušného
kalendárního roku, že duvod osvobození trvá.
3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li duvod osvobozenÍ.
Clánek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
I) Poplatková povinnost vzniká vždy ke dni v mesíci, v nemž pes dovršil 6 mesícu.
2) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutecnost poplatník správci poplatku
nejpozdeji do 15-ti dnu oznámit, s výjimkou zániku poplatkové povinnosti z duvodu
zmeny trvalého pobytu mimo území mesta.
Clánek 7
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15-ti dnu ode dne vzniku poplatkové povinnosti v daném roce.

Oddíl III.
Poplatek za užívání verejného prostranstvÍ

Clánek I
Predmet poplatku
Predmetem poplatku je užívání verejného prostranství zvláštními zpusoby, kterými se
rozumí umístení zarízení sloužících k poskytování služeb, umístení stavebních, prodejních
nebo reklamních zarízení, zarízení cirkusu, lunaparku a jiných obdobných atrakcí,
umístení skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání verejného prostranství
pro kulturní a sportovní akce a potreby tvorby filmových a televizních del.

Clánek 2

Verejné prostranství

Za verejné prostranství se považují námestí (Ma~arykovo námestí), ulice (Rusova,
Setecká, Americká, Belohrobského, Malá, Rradištská, Tyršova, 5.kvetna, Sýkorova) a
místní komunikace (§ 2 odst.2 zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) vcetne
chodníku.
Clánek 3
Poplatník
1) Poplatníkem je osoba fyzická nebo právnická, která užívá verejné prostranství
zpusobem uvedeným v clánku 1.
2) Užívá-li stejnou cást verejného prostranství nekolik poplatníku, odpovídají za
zaplacení celého poplatku spolecne a nerozdílne. Správce poplatku muže uložit
zaplacení poplatku kterémukoli z nich.
Clánek 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání verejného prostranství
zpusobem uvedeným v clánku 1 tohoto oddílu nejméne 14 dní pred jeho zapocetím.
V prípade užívání verejného prostranství na dobu kratší než 3 dny s výjimkou tržište je
nutno splnit tuto povinnost 3 dny predem. Provozovatel inženýrských sítí je v prípade
havárií povinen oznámit bez prodlení, nejpozdeji však do 24 hodin od zjištení havárie
správci poplatku užívání verejného prostranství. Oznamovací povinnost se vztahuje i
na užívání verejného prostranství, které je od poplatku osvobozeno.
2) Pri plnení oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdelit správci poplatku jméno a
príjmení nebo název právnické osoby, bydlište nebo sídlo, rodné císlo nebo IC. Jde-li
o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též císla
úctu u penežních ústavu, na nichž jsou vedeny prostredky z její podnikatelské cinnosti.
Clánek 5
Sazby poplatku
1) Poplatek za užívání verejného prostranství ciní za každý zapocatý m2 a den užívání
verejného prostranství:
a) za umístení zarízení k prodeji
50,- Kc
b) za umístení zarízení k poskytování služeb.. ... ... .. ... .. .. ..10,- Kc
c) za umístení stavebního zarízení a provádení výkop.prací..10,- Kc
d) za umístení skládky stavebního materiálu
..5,- Kc
e) za místení lunaparku a podobných atrakcí
5,- Kc
f) za umístení reklamního zarízení (nabídkové tabule)
1,- Kc
g) za umístení restauracních stolku a zahrádek
sloužících k obcerstvení
..5,- Kc
2) Dnem se rozumí jeden kalendární den bez ohledu na to, kterou a jak velkou cást dne
poplatník k cinnosti využije.

Clánek 6
Osvobození

Poplatku za užívání verejného prostranství nepodléhají:
a) akce porádané na verejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtežek je urcen
na charitativní a verejne prospešné úcely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotne postižené (zákon
c.l00/1988 Sb., o sociálním zabezpecení)
c) provádení výkopových prací a umístení stavebního zarízení pri odstranování
havarijního stavu na inženýrských sítích

Clánek 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání verejného prostranství zpusobem
uvedeným v clánku 1 až do dne, kdy toto užívání skoncilo (zarízení bylo odstraneno a verejné
prostranství bylo uvedeno do puvodního stavu).
Clánek 8
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
a) poplatky dle clánku 5 písmena b), c), d), e), f) budou placeny predem
b) poplatek dle písmena a) je pri užívání verejného prostranství:
ve dnech úterý, ctvrtek, sobota splatný v den prodeje, nejpozdeji v den zahájení
užívání

c) poplatek za dlouhodobé užívání verejného prostranství po podepsání dohody o užívání
verejného prostranství

Oddíl IV
Poplatek ze vstupného
Clánek 1
Predmet poplatku a poplatník
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a
akce obdobného charakteru.
2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci porádá.

Clánek 2
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen nejméne 5 pracovních dnu pred konáním akce oznámit správci
poplatku údaje potrebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno,
název poradatele, cástku vstupného, datum, hodinu a místo konání akce. Této
oznamovací povinnosti podléhají i akce od poplatku osvobozené.
2) Poplatník je povinen správci poplatku sdelit jméno a príjmení nebo název právnické
osoby, bydlište nebo sídlo, rodné císlo nebo IC. Jde-li o fyzickou nebo právnickou
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též císla úctu u penežních ústavu, na
nichž jsou vedeny prostredky z její podnikatelské cinnosti.
3) Poplatník je povinen nejméne 2 pracovní dny pred konáním akce nechat si
zkontrolovat oznacené vstupenky v pokladne mestského úradu, které musí prodávat na
akci.
4) Do 10-ti dnu po skoncení akce je poplatník povinen podat správci poplatku priznání
k poplatku a neprodané vstupenky predložit ke kontrole.
Clánek 3
Sazby poplatku
Sazba poplatku ze vstupného ciní:
a) 10% u plesu, tanecních zábav (živá hudba), akcí kulturního a sportovního charakteru a
neprodejních výstav
b) 15% u diskoték a videoprodukcí
c) 5% za akce porádané v prilehlých obcích (Vlcice, Komorno, Štítov, Hradištský Újezd,
Hradištská Lhotka)

Clánek 4
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtežek je urcen na charitativní a verejne prospešné úcely
b) akce porádané školou se sídlem ve meste Blovice, jejichž výtežek je urcen pro potreby
školy
Clánek 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15-ti dnu ode dne skoncení akce, která poplatku podléhá.

OddílV.
Poplatek za provozovaný výherní hrací prístroj
Clánek 1
Poplatník a predmet poplatku

1) Predmetem poplatku je každý povolený výherní hrací prístroj (§ 18 zákona c.
202/1990 Sb.)
2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího prístroje.

Clánek 2
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit písemne správci poplatku den uvedení výherního
hracího prístroje do provozu a den ukoncení jeho provozu, a to do 5-ti dnu ode dne,
kdy tato skutecnost nastala.
2) Oznamovací povinnost má poplatník i v prípade, že je osvobozen od poplatku.
3) Poplatková povinnost zaniká dnem ukoncení provozu povoleného výherního hracího
prístroje (zákon c. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách). Za ukoncení
provozu se nepovažuje jeho prerušení, napr. z duvodu provádených oprava zavíracích
dnu provozovny, kde je výherní hrací prístroj umísten. Ukoncení provozu se prokazuje
podle zvláštního predpisu.
4) Poplatník je povinen oznámit do 15-ti dnu správci poplatku každou zmenu v údajích o
poplatníkovi.

Clánek 3
Poplatková povinnost
I) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího prístroje do
provozu.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukoncení provozu povoleného výherního hracího
prístroje.
Clánek 4
Sazba poplatku

1) Poplatek za každý provozovaný výherní hrací prístroj na tri mesíce ciní 5000,- Kc.
2) V prípade, že hrací prístroj bude provozován po dobu kratší než 3 mesíce, ciní
poplatek pomernou cást sazby uvedené v odst. 1 podle poctu dnu provozu výherního
hracího prístroje.

Clánek 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) pri povolení provozování výherního hracího prístroje na dobu nejdéle 3 mesícu
do jednoho mesíce ode dne zahájení provozu výherního hracího prístroje
b) pri povolení provozování výherního hracího prístroje na dobu 3 až 6 mesícu ve
dvou splátkách odpovídajících délce provozu hracího prístroje, a to vždy
nejpozdeji poslední den druhého a pátého mesíce ode dne zahájení provozu
výherního hracího prístroj e
c) pri povolení provozování výherního hracího prístroje na dobu 6 až 12 mesícu
ve splátkách, jejichž pocet se odvíjí od délky provozu hracího prístroje, a to
vždy nejpozdeji poslední den druhého, pátého, osmého a jedenáctého mesíce
ode dne zahájení provozu výherního prístroje.
2) Poplatek uvedený v odstavci 1 písmo b) a c) muže poplatník zaplatit celý jednorázove
v termínu první splátky dle odstavce 1 písmo a).

Oddíl VI.
Poplatek z ubytovací kapacity
Clánek 1
Predmet poplatku a poplatník
1) Poplatek z ubytovací kapacity se platí za využitá lužka v zarízeních urcených
k prechodnému ubytování za úplatu.
2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která prechodné
ubytování poskytla.
3) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zarízeních sloužících pro prechodné ubytování studentu a
žáku
b) ubytovací kapacita v zarízeních sloužících pro ubytování pracovníku fyzických
a právnických osob, které tato zarízení vlastní nebo k nemu mají právo
hospodarení
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázenských zarízeních, pokud
nejsou užívána jako hotelová zarízení
d) ubytovací kapacity v zarízeních sloužících sociálním a charitativním úcelum.

Clánek 2
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemne oznámit správci poplatku poskytování ubytování, a to ve
lhute do 15-ti dnu od právní moci povolení k této cinnosti, v ostatních prípadech do
15-ti dnu od faktického zahájení této cinnosti.
2) Poplatník je povinen pri registraci oznámit jméno a príjmení nebo název právnické
osoby, bydlište nebo sídlo, rodné císlo nebo IC. Jde-li o fyzickou nebo právnickou
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též císla úctu u penežních ústavu, na
nichž j sou vedeny penežní prostredky z její podnikatelské cinnosti.
Clánek 3
Ubytovací kniha
1) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobe evidencní knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, príjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlište
v zahranicí a císlo obcanského prukazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl.
2) Stránky knihy ubytovaných musí být prubežne ocíslovány a musí zde být uvádena
poradová císla ubytovaných od zacátku do konce kalendárního roku.
3) Ubytovací knihu za kalendární rok je poplatník povinen predkládat správci poplatku
ke kontrole vždy do konce mesíce února roku následujícího.
Clánek 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku z ubytovací kapacity ciní 2,- Kc za každé využité lužko a den.
Clánek 5
Splatnost poplatku
1) Poplatníci provádejí odvod poplatku na úcet správce poplatku pololetne nejpozdeji do
15-ti dnu po uplynutí každého pololetí.

Oddíl VII.
Ustanovení spolecná, prechodná a záverecná

Clánek 1
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve správné výši, vymerí správce
poplatku poplatek platebním výmerem a muže zvýšit vcas nezaplacené (neodvedené)
poplatky až na trojnásobek puvodní cástky.

2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou,
muže mu správce poplatku uložit pokutu za nepenežité plnení (§ 37a zákona c.
337/1992 Sb., o správe daní a poplatku, ve znení pozdejších predpisu).

3)
4) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost urcenou touto obecne závaznou
vyhláškou, lze poplatky vymerit do trí let od konce kalendárního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Clánek 2
Správce poplatku muže na žádost poplatníka z duvodu zmírnení nebo odstranení tvrdosti
v jednotlivých prípadech poplatky snížit nebo prominout.
Clánek 3
Místní poplatky vymerované platebním výmerem nebudou vymereny, pokud jejich výše
nedosáhne cástky 100,- Kc.
Clánek 4
Mesto Blovice je osvobozeno od placení všech místních poplatku.
Clánek 5

1) Touto obecne závaznou vyhláškou se ruší Obecne závazná vyhláška c. 3/2003 ze dne
10.12.2003 o místních poplatcích.
2) Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 23.dubna 2004.

(J~v
Jan Poduška
starosta mesta
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Mgr. Ivana Hrubá
místostarosta mesta

