Město Sezemice
Obecně závazná vyhláška
č. 4/2003

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Zastupitelstvo města Sezemice vydalo dne 10.9. 2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích.

ODDÍL I.
Základní ustanovení
Článek 1
1) Město Sezemice vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Sezemice (dále jen „správce poplatku“).
3) Správce poplatku v řízení ve věcech poplatku postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Zejména je oprávněn
činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění
poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat, vymáhat a
kontrolovat plnění poplatkových povinností.

ODDÍL II.
Poplatek ze psů
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců.

Článek 3
Poplatník
Poplatníkem je držitel psa, který má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Držitelem psa je
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Článek 4
Oznamovací povinnost
1) Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a
poplatek zaplatit podle čl. 9 obecně závazné vyhlášky.
2) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku každou skutečnost rozhodnou
pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik a zánik nároku na
osvobození, a to do 15 dnů od jejího vzniku, změny nebo zániku.
3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo
sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
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Článek 5
Sazby poplatku
1) Poplatek ze psa činí za prvního psa:
a) chovaného v sídlištní zástavbě, v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami,
400,- Kč za kalendářní rok
b) chovaného v rodinných domech a domech se třemi a méně bytovými jednotkami
100,- Kč za kalendářní rok
2) Poplatek ze psa činí za druhého a každého dalšího psa
a) jehož držitelem je osoba uvedená v odst. 1 písm. a)
600,- Kč za kalendářní rok
b) jehož držitelem je osoba uvedená v odst. 1 písm. b)
150,- Kč za kalendářní rok
3) Poplatek ze psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a chová psa v sídlištní
zástavbě, v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami, činí
a) za prvního psa
200,- Kč za kalendářní rok
b) za druhého a každého dalšího psa
300,- Kč za kalendářní rok
4) Poplatek ze psa, jehož držitel je fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským
subjektem, činí
a) za prvního psa
500,- Kč za kalendářní rok
b) za druhého a každého dalšího psa
750,- Kč za kalendářní rok

Článek 6
Osvobození
1) Od poplatku ze psů je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu
b) držitel psa, kterým je osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob
nevidomých, bezmocných a osob s těžkým zdravotním postižením, kterým byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
c) držitel psa, kterým je osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy
d) držitel psa, kterým je osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis,
e) držitel psa,
kterým je osoba, která v daném roce dosáhla věku 80 let, žije
samostatně a je držitelem jednoho psa
2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku
prokázat, že důvod osvobození trvá.
3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne - li důvod osvobození.

Článek 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vznikla. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
2) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla vzniká poplatková povinnost od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala. Při změně místa
trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec
1).
3) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku
oznámit. Případný přeplatek správce poplatku vrátí poplatníkovi na základě jeho
písemné žádosti v případě, je-li vyšší než 50,- Kč.

Článek 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) nečiní-li více než 500,- Kč ročně, jednorázově nejpozději do 31. 3. každého
kalendářního roku
b) činí-li více než 500 Kč ročně ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a
31. 8. každého kalendářního roku.
2) I při vyšší částce než 500,- Kč lze poplatek zaplatit jednorázově v termínu do 31. 3.
každého kalendářního roku.
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ODDÍL III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 9
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Článek 10
Veřejné prostranství
1) Za veřejné prostranství se považují náměstí, pozemní komunikace (silnice, místní
komunikace, chodníky a veřejné účelové komunikace), dále pak tržiště, parky a veřejná
zeleň přístupné každému bez omezení v územním obvodu města Sezemice uvedené
v příloze č. 1.
2) Za veřejné prostranství jsou rovněž považovány pozemkové parcely uvedené v příloze č.
2.

Článek 11
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 9.
2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně
a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení
poplatku kterémukoli z nich.

Článek 12
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství pro účely
prodeje zboží nebo poskytování služeb nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
2) V ostatních případech užívání veřejného prostranství uvedených v článku 10
je
poplatník povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 7
pracovních dní před započetím jeho užívání. V případě užívání na dobu kratší než 3 dny
je nutno splnit tuto povinnost před započetím jeho užívání.
3) Oznámení musí být učiněno písemně. V případě havárií může být učiněno oznámení
telefonicky, a to nejpozději následující pracovní den. Nejpozději do tří kalendářních dnů
po vzniku havárie musí být učiněno písemné oznámení. Havárií se rozumí vznik
havarijního stavu na inženýrských sítí a zařízení.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku vedle
rozsahu užívaného veřejného prostranství příjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu,
která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž
jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti

Článek 13
Sazby poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m² a každý i
započatý den užívaného veřejného prostranství:
a) za umístění zařízení k poskytování služeb
10,- Kč
b) za umístění stavebního zařízení a materiálu pro výstavbu rodinného domu
od uplynutí 1 roku po vydání stavebního povolení na tuto stavbu
2,- Kč
c) za umístění stavebního zařízení a materiálu pro veřejně prospěšnou stavbu
od uplynutí 1 roku po vydání stavebního povolení na tuto stavbu
2,- Kč
d) za umístění stavebního zařízení a materiálu souvisejícího s opravami
inženýrských sítí
3,- Kč
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e) za umístění stavebního zařízení a materiálu v souvislosti s
odstraňováním havárií
2,- Kč
f) za umístění stavebního zařízení a materiálu za účelem opravy pláště
budov (v rozsahu, který vyžaduje stavební řízení nebo
ohlášení stavby)
- v době od uplynutí 1měsíci do 3 měsíců od vydání souhlasu
o užívání veřejného prostranství
5,- Kč
- v době od uplynutí 3 měsíců od vydání souhlasu o užívání
veřejného prostranství
10,- Kč
g) za umístění stavebního zařízení a materiálu bez předchozího oznámení
městskému úřadu
10,- Kč
h) za umístění prodejního zařízení (stánku, prodejního pultu,
kiosku nebo jiného zařízení určeného k prodejním účelům,
včetně manipulačního prostoru, skládek zboží)
10,- Kč
i) za umístění skládek
10,- Kč
2) Poplatek činí za každý týden užívání veřejného prostranství paušální částku:
a) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a obdobných zařízení
- do 100 m2
1.050.- Kč
1.750,- Kč
- do 200 m2
- nad 200 m2
3.500,- Kč
3) Poplatek činí za každý měsíc užívání veřejného prostranství paušální částku:
a) za umístění prodejního zařízení jako jsou restaurační stolky a
zahrádky sloužící k občerstvení za každých započatých 10 m2
500,- Kč
b) za umístěn přenosného reklamního zařízení
100,- Kč
4) Poplatek činí za každý rok užívání veřejného prostranství paušální částku:
a) za umístění reklamního zařízení
- kde zábor veřejného prostranství bude nad 1 m²
2.000,- Kč
- kde zábor veřejného prostranství bude do 1 m²
1.000,- Kč
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla
1.500,- Kč
c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla určená
pro silniční dopravu a přepravu
2.500,- Kč
- kde zábor veřejného prostranství bude do 15 m2
- kde zábor veřejného prostranství bude nad 15 m2
4.000,- Kč

Článek 14
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného
b) akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené
d) zvláštní užívání veřejného prostranství podle čl. 10, kdy uživatelem je Město
Sezemice nebo rozpočtové a příspěvkové organizace a všechny další neziskové
organizace zřízené Městem Sezemice a ve 100% vlastnictví Města Sezemic
e) akce financované z rozpočtu Města Sezemic nebo nadacemi zřízenými Městem
Sezemice
f) užívání veřejného prostranství z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po
dobu nepřesahující 1 týden
g) umístění zařízení k poskytování služeb a umístění prodejního zařízení na pozemcích,
které správce poplatku uživateli pronajal

Článek 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné
prostranství bylo uvedeno do původního stavu
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Článek 16
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství započato
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je možné poplatek rozdělit v
jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná
nejpozději v den, kdy bylo s užíváním započato a zbývající splátka nejpozději do 15 dnů
po skončení užívání veřejného prostranství uvedeného v čl. 16 nebo do 31.12.
příslušného kalendářního roku
c) poplatek stanovený týdenní paušální částkou je splatný první den v příslušném týdnu
d) poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném měsíci
e) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného
kalendářního roku

ODDÍL IV.
Poplatek ze vstupného
Článek 17
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro
účely této obecně závazné vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za
to, že se jí může zúčastnit.

Článek 18
Poplatník
Poplatník je fyzická a právnická osoba, která akci pořádá.

Článek 19
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejpozději do 7 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku
její pořádání a uvést název a obsahové zaměření akce, místo a čas jejího konání a též
předpokládaný počet účastníků. Pokud je poplatek ze vstupného stanoven procentuelní
sazbou je současně povinen předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou akce a
jménem pořadatele správci poplatku ke kontrole a označení.
2) Pokud je poplatek ze vstupného stanoven procentuelní sazbou je poplatník do 8 dnů po
skončení akce povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané
vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
3) U akcí pořádaných jedním poplatníkem opakovaně je možné oznámení provést na delší
období, nejdéle však na 3 měsíce.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, správci poplatku u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště, u
právnické osoby název, sídlo, IČO, číslo účtu a peněžní ústav, u kterého je účet veden.

Článek 20
Sazby poplatku
1) Sazba poplatku ze vstupného na prodejní výstavy, trhy apod. z úhrnné částky vybraného
vstupného činí 15 %. Po dohodě s poplatníkem lze stanovit poplatek paušální částkou ve
výši 100,- Kč.
2) Sazba poplatku ze vstupného na diskotéky z úhrnné částky vybraného vstupného činí
20%. Po dohodě s poplatníkem lze stanovit poplatek paušální částkou ve výši 1.000,- Kč.
3) Sazba poplatku ze vstupného na ostatní kulturní akce komerčního charakteru, např.
tanečních zábav, estrád, pořadů spojených s tancem koncertů dechové a taneční hudby,
plesy apod. z úhrnné částky vybraného vstupného činí 10%. Po dohodě s poplatníkem
lze stanovit poplatek paušální částkou ve výši 600,- Kč.
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Článek 21
Osvobození a úlevy
1) Poplatku ze vstupného nepodléhají:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
výtěžkem se pro účely obecně závazné vyhlášky rozumí částka, která zůstane
pořadateli po odpočtu nákladů na realizaci akce,
b) akce, jejichž hlavním pořadatelem je správce poplatku nebo organizace jím zřízená,
c) výstavy, divadelní a filmová představení
d) sportovní akce a kulturní a humanitární akce, na něž byl poskytnut příspěvek z
rozpočtu města
2) Úleva ve výši 50% ze sazby poplatku ze vstupného bude poskytnuta neziskové organizaci
na pořádání všech kulturních akcí. Pokud bude poplatek ze vstupného stanoven
procentuelní sazbou, úleva se neposkytne v případě, kdy vypočtený poplatek bude nižší
než 300,- Kč. Úleva se poskytuje i v případě, že bude s poplatníkem dohodnuto
stanovení poplatku paušální částkou. Tato úleva se nevztahuje na pořádání diskoték.

Článek 22
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne ukončení akce.

ODDÍL V.
Ustanovení společná a závěrečná
Článek 23
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo
jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní svoji povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou,
může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve
smyslu § 37 a
§ 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek 24
1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1) učiněn úkon směřující k vyměření
nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník
nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

Článek 25
1) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění
tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
2) V případě zániku poplatkové povinnosti se přeplatek vrací poplatníkovi na základě jeho
žádosti a činí-li více než 50 Kč.

Článek 26
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná
vyhláška o místních poplatcích č. 3/1995 vydaná Městským zastupitelstva v Sezemicích dne
30.11. 1995 a obecně závazná vyhláška č. 1/1996 vydaná městským zastupitelstvem dne
27.2. 1996.

Článek 27
Do doby nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky , to je do 1.1. 2004, se dosavadní
práva a povinnosti řídí rušenou obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích.
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Článek 28
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední
desce městského úřadu po dobu 15 dnů, a účinnosti 1.1. 2004.

Bohuslav Kopecký
starosta města

František Matúšů
místostarosta

Vyhláška č.4/2003 byla vyhlášena na úřední desce dne 15.9. 2003
Vyhláška č. 4/2003 byla sejmuta z úřední desky dne 3.11. 2003
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Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 3/2003, o místních poplatcích

Pozemky dle článku 10 odst. 1 – seznam ulic, ve kterých se nachází veřejné
prostranství - náměstí, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace,
chodníky a veřejné účelové komunikace), tržiště, parky a veřejná zeleň přístupné každému bez omezení
Českých bratří, Bezdíčkova, Družstevní, Dukelská, Havlíčkova, Husovo nám., Jiráskova,
Jungmannova, Ke Křížku, Komenského, Kunětická, Labská, Lesní, Luční, Malá, Mánesova,
Masarykova, Mezi Mosty, Na Jízdárně, Na Kopci, Na Pile, Na Vrchách, Na Vyhlídce,
Nejedlého, Nerudova, Nešporova, Nová, Palackého, Pardubická, Pernštýnské, Počápelská,
Pod Strání, Pod Vinicí, Polní, Riegrově, Sadová, Sluneční, Smetanova, Spálená, Spojovací,
Stavbařů, Třebízského, Tyršovo nám., V Uličkách, Zahradní, Za Humny, Zborovská, Žižkova

Bohuslav Kopecký
starosta města

František Matúšů
místostarosta
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Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce č. 3/2003, o místních poplatcích

Pozemky dle článku 10 odst. 2 – pozemky, které jsou považovány za veřejné
prostranství:
Pozemky v k.ú. Sezemice nad Loučnou:
Pozemky v ulici Mezi Mosty: pozemkové parcely č. 5, 36/1, 1161, 1889/1, 1889/11,1889/13, 1978,
1988
Pozemky na Husově nám.:pozemkové parcely č 1887/1, 1887/2, 1887/4
Pozemky v Havlíčkově ul.: pozemkové parcely č. 42, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, stavební pozemek č.
142, nezastavěná část stavebního pozemku č. 144,
Pozemky ve Spálené ul.: pozemkové parcely č 1877/3
Pozemky v Masarykově ul.: pozemkové parcely č. 1877/1, 1886/1
Pozemky v ul. Za Humny: pozemkové parcely č. 236, 237/1, 1853/1
Pozemky v ul. Smetanova: pozemkové parcely č. 314/2, 314/3, 314/7, 314/8, 314/9, 404/4, 424/7,
424/9, 426/1, nezastavěná část stavební parcely č. 559/1
Pozemky v ul. Nejedlého: pozemkové parcely č. 314/6, 314/10, 314/13,
Pozemky v ul. Nešporova: pozemkové parcely č. 815/36
Pozemky v ul. Pardubická: pozemkové parcely č. 1523/1, 1523/4, 1523/7, 1647/17, 1647/34, 1831/3,
nezastavěná část stavební parcely č. 380.

Pozemky v k.ú. Lukovna: pozemkové parcely č. 480/4, 530/2, 530/3
Pozemky v k.ú. Dražkov nad Labem:
pozemkové parcely č. 20/2, 51/3, 498/1, 498/12, 498/21, 498/22

Pozemky v k.ú. Počáply nad Loučnou:
pozemkové parcely č. 290/3 (Počáply – Chalupy)
pozemkové parcely č. 129/8, 298/9, 447/12, 459 (Počáply – ves)

Pozemky v k.ú. Veská: pozemkové parcely č. 446/1, 446/4, 446/8, 446/15, 446/19, 449/2
Pozemky v k.ú. Kladina: pozemkové parcely č. 38/1, 43/5
Pozemky v k.ú. Velké Koloděje: pozemkové parcely č. 63/3, 660/1, 714/5

Bohuslav Kopecký
starosta města

František Matúšů
místostarosta
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