Město Horažďovice
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011
kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
a
obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 28. 4. 2011 usnesením
číslo 19 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 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:

ČÁST PRVNÍ
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se mění takto :

1) Název Čl. 3 se ruší a nově zní : Ohlašovací povinnost
2) V Čl. 4 odstavec 3) nově zní:
Dojde-li v průběhu kalendářního roku ke změně místa trvalého pobytu nebo ke
změně ve vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci,
uhradí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Pro
stanovení počtu měsíců je rozhodný stav k poslednímu dni toho měsíce, v jehož
průběhu ke změně došlo. Zjištěný přeplatek bude vypořádán na základě žádosti
poplatníka v souladu s § 155 zákona 280/2009 daňový řád.
3) V Čl. 6 je dosavadní odstavec 4 označen jako odstavec 3

ČÁST DRUHÁ
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích se mění takto:
V Oddíle II - POPLATEK ZE PSŮ
1) V Čl. 6 odstavec 3) nově zní:
(3) Zanikne-li poplatková povinnost, stane se tak uplynutím měsíce, ve kterém
tuto skutečnost ohlásil poplatník městskému úřadu. Zjištěný přeplatek bude
vypořádán na základě žádosti poplatníka v souladu s § 155 zákona 280/2009
daňový řád.
2) Název Čl. 8 se ruší a nově zní : Ohlašovací povinnost
3) V Čl. 8 odstavce 1), 2) a 3) nově zní:
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové
povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíce nebo započetí držení psa staršího.
Rovněž do 15 dnů je povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle
zákona o místních poplatcích osvobozena a tuto skutečnost musí v ohlášení
správci poplatku prokázat.
(3) Poplatník je povinen ohlásit městskému úřadu změnu každé skutečnosti, která
má vliv na výši poplatku nebo vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.
4) Čl. 9 Identifikace psů nově zní:
Městský úřad vydá poplatníkovi k označení psa evidenční známku, a to i pro
takového psa, který byl od poplatku osvobozen.

V Oddíle III - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
1) Článek 13 nově zní:
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zvláštní užívání veřejného
prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného
prostranství na dobu kratší než 7 dní, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v
den zahájení užívání veřejného prostranství.
(2) Ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit správci
poplatku do 5 dnů kdy tato skutečnost nastala a nahlásit skutečný rozsah záboru
v m2.
(3) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede :
a)
jméno, případně jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
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 těchto 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 výše poplatkové povinnosti
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Splnění ohlašovací povinnosti nenahrazuje případné povolení, které pro
užívání veřejného prostranství vyplývá ze zvláštních předpisů.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.6. 2011.

Jan Buriánek
místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto z úřední desky dne :

Mgr. Karel Zrůbek
starosta města

