
oBEc Nezvěsťcé

obecně závazná vyhláška č. í/2011'
o mistňich poplatcÍch

Žaslup\elstÝo obce Nezýěst.e.e iá sýem Žásédáni dne 241!0l1 Usnes'n]ň i' 2 Úsn'sLo

Yyiai na zák'aě s ]4 odst 2 -t.na a 565/19so sb Ó mishÉh p'Jp|álcich' ve 2néni

p;zděršich FedÓsů a vsouladu s s ]o pisň d) 2 s 3t odst 2 pism h) zákÓna c 12al2000

sb.o Óbcich (obecnizízeni). ý€ znéíipozdě]ších plédpisů. tuto obécněz'Vazno! ýyhlášku

ZÁKLADNi usTANoVENí

čl' 1
Úvodni ustanoveni

11] obe. NeŽ!ěr|l€ zéVádilolío whášk.u iyio ňislni popáu(ý (dále]3n pop6tly]l

a) Dopláek 2ě psů
5) popbt k:á Lživ:ánivéiej.ého prÓstanshl
c) pop]alek :a pÍoÝozovan h Écích při3ioÚ á jiné ho t+'n ] 

'ká 
h' z't zeni

i2)

Řizen] o popl.tci.h Vy',!íává ob.cní úřad ldé é ]en správ.e popl9lku')'l

čÁsT ll'
POPLATEK ZE PSU

Čl' 2
Poplaiíak a pi6dmél poPlatku

PÓplalek ze p.Ú pl.lidÉite p*' oÉ léreň Je izická n€bo pÉvnická osot'a lt'rá m!

tNaIý pobý rebo sidlÓ na úzeň] .'r.e Nezvěsíce '

Po.bLk ze psú * plati .e psi] slaÍšrch 3 něsicú 3

a 14 disr:,arcna. stre* si

s2oei 2 zjbm o m]*inh Po!]ď.ni



čl' 3
VŽnik a zánik poplatkové povinnosti

iil Pop]etkoýá pÓVn..stv.n[á d.'Ll.sa !cén kcÝ pě3 a.VršÍ suřili řéscú n.5o

!i.n ldy3esta dížtél.mpsa:ř'ainoúimě5*
(2l V pipéijé dÉeiipsa pÓ dobu [.alšj íež ]édén rol s! pati pop|áek ý p.mé.ne vys

kiéla oJp.lida .očtu zapoóálých |aleÍjain'clr rnés.i] Fi změné mslé tlaého
pobytu n.bo 5da plat! džtgl pŠ2 ocpbLi ÓÚ Do*lku |ae.daňrho ňěr'ě
lásecu]lcihc pÓmě!.i v4 (te].m znré.2 nasla|a íÓýé přisluš|é Ób. ]

13) iol ailoJa pcv].nost ža.]ka o|em |d\, pi.sle. aýt lyŽ cká nebc pí'w:ká i9Ób:

dr::é!éÍ csá lna.i úhynéň ps3 É]jÓ;1atoÚ d!Ólallň ne'. pr
popal.( pEli! Ža zepoa!ry káen

čl' 4
ohlašovaci povinnost

Dr' lei psa ]e po,nn.n ohEs I spláýci pop a1!.! !:l l sV. p.pLél|o!é aÓV ínosL Jc 15

anú d]ě dne ]éjio Vn ! ste]nýú Eplscb.ff je povnen ozíájll3\.::nr:vé

PovFnÓstoh|á9i džen]ps. ma losDbá kieÍá J€ Ód pol alkJ osvoĎozen.

Pii phan ÓhášoVac poÝiĎnosli]e duiteip9. poÝ.en soÚaasné sděii spÍávc p'p alk!

nék!Éía dala' uoaje ýa.ov:re Y a

Čl' 5

(r sá.ba pÓ! a1k! za káendáinir.k a ni

al z. pfun]hÓ.9a v Éannémdomé
b) za pNnhÓpsav br']Óvéň domé

. 15U {.

.l za druheho á [aždého da 9iho psa l€hoŽ drŽi.Le .... 4o0'_ (i
d] za ps. j.hoŽ dÉt ém ]. poŽivaléi ňlal'cnihÓ s1alobnihÓ VaÓVskéno nebo

vdÓvé.kél.o !L].]rcd! k'Éry e ÉhÓ ed]iýň zdro]em piijňu ánebo poživalel

sirolčllr o .jU Jl] o.iu 5t% sazbyÉisňénéab
é) .é díUtého a ká'dého aŽlšiho psa iéllÓž dÍž]|ee požÝé1.. ríVa]Jnih.

stárobriho Vdovského neb. rddě.Ného dÚchod!' kléri j. Jeho )edjným Ždroem

pii u a.ebo poŽvalele s'rclčrhÓ dicl]oc! 200' <a



Čl' 6
splatnosi poplátku

Pco]áEli J. sp alny n!]pozjlE] co 3] 3 piis]Ušněho ka€ndéi'ih' lÓku

.;. . ". '.. 
.o: d-" e

p.vn'n.s:']z.ilal i.]oozd'] do ['|'e Fisl!jreho kai'ndářnlhÓ 
'ÓtJ

Ó1'7

čÁsT lU'

PoPLATEK zA UŽiVÁNi VEŘEJNÉHo PRos1BANsŤVi

čl' 3
Piecmétpoplatku poplatn!k

" -opo"
'' 

'' 'Ó' 'Ó'0

'".".o."n o -i.,.

-"nn" p"*."""* 
',u". 

!'i!ani ioholo prost5nsiYi pro kllÚmj s'oňÓlni '
e c-r a . a-bd por

P.paGká uŽiván veiqnélroptos1.ansll p|áti lyzcké j p€vnc]té o5ob! [l'ré úl!a]

Ýéře]Óé prcstáasa'i Žpůsob.ň Uved€nýmV ÓdstaÝc' 1'

Čl' 9
Véřéjné Proslranstvi

1.!o VyhLašky * pal :a uŽi\'áni ýÉierných prost'a'slv ne'a ]'Ó!

s:og;.ibzeč 1 Taloaiiohá Ivoiinéd L'o! 9Ó!čáŠ1tÉlo lvhléšky



Čl' 1o

vznik a zánik poplatkové povinnosti

Popatek se . ati .d pNahÓ díe ldy -aa o Ú: ý.ni Ýeié]neho É'osř|sh] é: 'o
dn€ |oy ico !Ž!an iakli.|ýsk nč Ó

čl' 11

ohlašoveci povinnost

(2l Poplátnik ]e dáL! !dn.u oj]]ást splaýČ] p.pal]iU .ak'eré daL' úd3]e ýanově']'

V il 2] 1.1o yÝ|rášLy

13) P. ukonaeniuzili.n] L]eigJtlaho pr.sÍánslvíje pop]aliik r.vFen.h1és' skÚleiný s1'/

UdaJ! !ýedených v .dst ] néjoozde!d.15dn]]

d. i2
saŽba poplatkú

pooálku.ni Žá kaidy izapo€iy n'.kažjý zaoaéalý de1:

ums1éni c.ésrych sla!.b é zéiiz€r souŽ.]c!] p.o posk'tÓýáni

'Irr3tói 
cÓaasný.h sléVé5 s ouŽici.h prÓ poslylcvéni prode]e ]0l1'

za1.én!j!!]!.|!iČ!}!929rty9ýi4|E9!PE ] c Kč

za !m stén sta!.bnilrÓ ž.iiz:n]
la !Ů s.é ni e \1iI!j!94ijEL!
z a ll1|.jý ě!)L4!4l! !!! é p3!jQ4ii!j|!!3p4a!! !9L4!?!ši

za Uňsln skádek 1t]Kč

:op.l.ik]€ poÝinen olrlás l spÍáÝr pop]allu í:]pozděj]r0 dn pie.] Ža]raén]ň !:il3i
Y.ie]nen. pÉsta.sNi pi.dookladánÓu dob! mislo zplsÓb aýýměfu uiýě'L
Véřé]íéh. pr.st3rsili V připádé u:]Vanl véÉ]nahÓ p..gÚenslvi po dobu kl tší ne: 

'
di']e pÓV Óén splnl oll2šc!a.L povlnr.Š! n€]pozdai v den:ahé.n] Lživ;nl Veiéréhc
pbsaanslvi PÓkud lenlo den piQedné i. sobol! n.dél i.bo stábm UŽraný sýa''k

rep.pLatnik poýin.nsp 11on]ašovacl ooV'ííÓs! ngibli:e nés en!]ic] pl..ovíi den

n

[)

:a Výhra:.ni trvaiéno pá'kÓvac ho ň*la
Ž: u']ýa. Veig.ého plosÍansh'iprc Ékamnl . ro(a

Úžiýáni Veře]ného pjostr.rslvi prÓ pottébý lvoóy alňový'h 2 j'rellznich



i2) PiFadne i htua sP alnoslL

kteÍém ie popabik poúreí
na sobo1u neda! nebo sáenr

sÝo]L povi.íosl sp nil neibliŽé

čl' 14

čl.1:)
sPlatíost Poplálku

";"":-;".' ;. "-" "'"",".' 
. '"'""''' ' d'' z1'a.1 'Žl ě' '?'' é\Ó

Lznéný 9vá1ek' ]e d'em Ýe

ČÁsT lV'

^^ňi ^ŤE! 7Á DFovozovÁNl HRAcicH PŘisTRoJÚ NEBo

'"'*' "' T''iÉiř ŤĚcHNlcKEHo zAŘizENl

čl' 15

Piědnět poplarku' poPlatník

' 
"oi'o.n. M'nls1.Flvem inan! podLéliá [a:dý

é) povolé.ý h'a'i piisÍo] n€t"

b) irné technické heni zan:eni poýo]éné Mňistgň!€ň l nanc

, . ;:.;; " ""," ",." , -" " j"::.:,::.".i;1,,:."i" j.I"" li"
ncfu LechntrlehÓ nem'ho Žlizé1 po]oéneno v !l"



ó!' ]7

ohlaéoýadiPoVinnosr

ir] PrÓVoŽoÝ:t9jVHP]é j]ovnenohláslsprév. po!a !!!édě.iV|]?copĎý'z! !"
v. lhré ó. ]a dnů od lNedeni do p.vozl V. slé]íé hula je poý!ňéi ohiagi

ukÓíč.ri prov.zu VHP 
'yto 

skul.ó]osl prkaŽ. prolokÓé o zaná]eri pÚl':L
a lrotoko!ém o u(onaén] !rov.:l

Čl.16
vŽnik a zánik poplatkové povinnosti

Popal.k za VHP se p aliod. die kdy b:1 vPP lved.n':]. olovorť za liné Ť|z;:
)opl3!gk pléll .de ine nabýi práÝ.i moc' orl]oonul (t rým b!]o ]né THz

PÓ! aihv. polin.ost = VI.P :a|ta cíem Ukonóéni plovoz! V|P :oplaiioýa

..ý!nncý Ža iin€ ÍHz zan{á Jnéň !pLyn!i] hily. n: k1eÍoÚ bllÓ povoj.íirycéio
ncbo dren kjy labllo p.ávn nocirĎ:hÓdnÚ! kléryň by]c pcvoen Žrušenc

čl.13
$zta Poplatku

sazbapÓpalku č]ni5o'o i:č n! 3 ilěs;ce za káŽcý vHP nebÓ ]na ŤH!

V piipadě Žé VHP]é pÍoýozovár po oob! kÉlšinéi 3 ěsice pa1r s. p.pálek

r pÓměinévýš pÓdl€ podÚdnl oro\otovénivNF

t:l

] íéňo ÍHŽ ]. p.ýne. o]r 3:j1 3pnjvc poF alku p.ýo€n] 
'oh'l'

vé lrůlě do ]5 oni ode dne n?dyl !é'].] nÓ. lozhodnltilydarah'
Íinánc Ve íé]nÉ ]lrůla ]€ .Óýn.n oíeš! .Ó2lr!ti pl.L]Ós: l']oio

i3i Pop.t]ik ]é poýlneí sdé]l sp.avci pDp aúu nau.V nebo onchr4ni frnru plávn 'k'-á l.'_ 
''o. ' 'r'_J.'} Ň é:'

Óroslieaky z je]i podnik 1elské č..cat rdenÍl]kan znak! lyh.ňillo i.:'h'
piistojé popi J reho T']Z' Él]o tmislě.i ]ako: kaŽdcud2š skulečn.slň1.ir l
iá ÓÓpárkovou pÓÝ nnc9l Foo:ik je c:e..vLíen sdélit ádl€s! pÉ doruio\]al

a osob! itéré jscur.nÓrléieň ÓlraÝ]aný jednát ! pop]a*ovy'h íě'eclr

(4) D.]de']'ke změně uda! č skuiečncst ec€ny.h v_ÓňáŠeni e poplal'ik pÓýn'n

t't. Žm;nU Ó:naml dÓ ]5 dni od

1r)

\2\

j3j .jé.! J]né THz poÝo eno na dobu krat$ n€:3 ňégice p3l se Doplatěk VpÓfi'rnó
vG pÓd1e poďÚdnt na kierý by o úii:9ni povoieno



Čl' 19

splátnosl poplatku

Pop aEi( ]. sp al'ý atýdlelné a to vžiy ne]pÓzdéji do 15 dn. Dosleinilr' ]n'sc'
pr s Úšného k2.ndáiniho atvnel Pop|alÉk ]e nroŽné :ep alil Iaké j'dn'rázoÝě - " ou

piedp.klaa.nou dobu oÉVlzl VHP nébo :a ce].U dob!' na kléloJ býio VydánÓ íozll'dnu|

lv] r s!é]stla;na.ci o pÓvol.nl p'ÓVÓ:U ln.ho ŤH7

cl. 20

PoF:lék s. neD]al]Žé olrdobi

JÝ..eno do plÓvozu.,éŠt]že pop al.ik

tt)

ao 
'itela 

n.nij|ié 
'HŽ 

o.ý.].né lJlin]Š1.Et!enr fné..'
{ . sku€čnosi soláÝc pop ?tlu do.ži:

ČÁsT V'

USTANoVENi sPoLEČNÁ A zÁVEREčNÁ

čl' 2l
společná Ustaíoven' k ohlašova.í poviínosii

V oh|aŠeňr pÓp aln k neb. plitc. !!.Je''
ál jméno popiioědé ]meF: J piÍnen nebÓ naze'] rebÓ Ób.hodni írmu '!e'Iy

]dentfkátoÍ !y i Fidéien' á]91o pobÝt! íebÓ sidc mislÓ pod.káni pÓpiioad-á

dáaiádr.sý pro dÓr'čoýani pÍáýncka ogÓba Úýed. te:.ŠÓby ki.É ]<ÓL i']]m

]ménéň ooúÝnény )edná1 V po')]aIkÓVýČh vé.ecb'

b) čisa Ýšec| svýcň úatU U poskylovaléjů p|al.bn|.h gu:éb ý-iné o.sky1.la!el!

lé.blÓ s]uŽeb v zéhrarči UŽ ÝéÓ]itll v solvisost s podn]k lésÍou ajnrÓ31

t pnpacě :e př.díél popatk! souvEi s podnkál.slou čnrcŠI] pÓlrán|ka nebÓ

c] darši údaje. skuleČnogl] rorh.cné prc sřnoÝeni výše poplatkorc pÓVnnost

!&t.a skÚleaog1i Žékládé]]cclr ňar.k na úeyu nébo pnp.tne osrcncze|i c';

pÓp atkové Óoyiínost

Pop]ahik.ebo paře kleri reÚa sido nebo by!l'š!r:.a Ú7émi óenskell' slalu

ÉÍo]rské unié ]iného gínuvn ho s!al! DohÓdý o Eýropslaň irospodáÉkém pEgloru

ne5Ó svýcaÍské konjedeÉce. uvédé krcflé udajÚ pÓžadoýeiýcjr v odslaÝc] 2 aJÍes!

svého :nra6ěnDe ý tlzemskÚ pm dofu Čoýén |:



a3l Doj'j. l ke zúěně úda]ů d sklleáosriuýed€ných V Óhášeni j€ pcp 3L1ík n€bo p ále
poÝjren Iuto ffětru ozÉm(do 15d.ůÓdédne' kdy nasiá]a !

at.22
Ňavýšeni poplatku

{1) Nebudo] l pop|alky zapla@ny (odvedeny] vias nebÓ ýe sofrivné výii Ýyměij Óbécnl

úiad poplatek p]aiebnim !ýměreň.il

12] VóasneŽaplacené nébo rcodvédené olo]álky nebo čásl1ěďlÓ poplákn může obécň]

újadzýýš'iažn!Ťqnásobek tÓlo zvyŠ.n] F piís]Ušenstýiff poplg u l5

čl' 23

zrUšovaci usiaňov.ni

znlštje se obecně záÝazná ýýň]áška a42005 o miŠ1nich poplát'icň ze dn'

č1.24
Účiínos1

T.to obeŤé záýezná Vyh áškÉ nabýÝé UannÓsiidň€m 24'1'lo1l'

VyÝé*no ná úř€dnidesedne 21] 2011

sejňulo E !ř.dii deskydíe


