
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 27 
obce Halenkovice  

 
o místních poplatcích 

 
 

Zastupitelstvo obce Halenkovice se usneslo a vydává na základě § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu s ustanovením zákona ČNR č.  
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku 

Oddíl I. 
 

Základní ustanovení 
 

Obec Halenkovice vybírá tyto poplatky: 
 
1. poplatek ze psů 
2. poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
 

Oddíl II. 
 

Poplatek ze psů 
 
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má 

trvalý pobyt nebo sídlo v obci Halenkovice. 
 
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 
 
3. Sazba poplatku činí ročně:    

100,- Kč za prvního i za každého dalšího psa 
 
 

 
Obecná ustanovení 
 
a) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a 

osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 
podle zvláštního právního předpisu, osoba  provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

 
b) Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15ti dnů ode dne vzniku 

poplatkové povinnosti 
 
c) Vlastník psa je povinen zaplatit bez vyměření předem nejpozději do 15. března každého 

roku na OÚ Halenkovice. 
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d) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne 
měsíce následujícího po dni, kdy popl. povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce do konce 
kal. roku se platí 1/12 stanovené sazby, nejméně však 20 Kč. 

 
e) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím 

měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil obci. 
 
f) Obecní úřad vydá vlastníkům psů známky pro psy. Vlastník psů je povinen zajistit, aby 

psi známky skutečně nosili. 
 
g) Podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích bude poplatek zvýšen o 50 % 

v tom případě, kdy poplatník nezaplatí ve stanovené lhůtě. 
 
 

Oddíl III. 
 

Poplatek za užívání 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 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. Z akcí 
pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně 
prospěšné účely, se poplatek neplatí. 

 
2) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice, obecní 

komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení. 

 
3) Sazba poplatků činí: 

a) poplatek za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a 
služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,  užívání veřejného 
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby 
filmových a televizních děl , pro provádění výkopových prací 

 
  50 Kč/m2 a den 
 

b) poplatek za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a jiných podobných 
atrakcí 

 
100 Kč/m2 a den 

 
c) poplatek za skládky všeho druhu 

po uplynutí 48 hod. od vzniku skládky na veřejném prostranství 
       5 Kč/m2/den 

 
 Do 48 hodin od umístění skládky na veř. prostranství není ohlašovací povinnost. 
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 Pro stavebníky po dobu trvání stavebního povolení ve vyhrazeném prostoru činí 
poplatek 
 
        5 Kč/m2/rok 
 

d) poplatek za trvalé parkování na veřejném prostranství po vyžádání parkovacího místa 
 

nákladní auto      5 Kč/ den 
osobní auto      3 Kč/den 
 
V případě nevyžádání trvale parkovacího místa bude posuzováno jako poplatek za 
skládku všeho druhu /bod c/. 

 
 
4) Obecná ustanovení 
 

a) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzická osoba nebo právnická osoba, 
která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 odd. III této vyhlášky. 

 
b) Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, 

kdy poplatník oznámil obecnímu úřadu, že užívání veřejného prostranství skončilo, 
zařízení bylo odstraněno a prostranství bylo uvedeno do původního stavu (odstranění 
lešení, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.) 

 
c) Od poplatku za užívání veř. prostranství jsou osvobozeni uživatelé, kteří zde pořádají 

akce bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné 
účely. Dále jsou od tohoto poplatku osvobozeny zdravotně postižené osoby, kterým 
bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství. 

 
d) Při placení poplatku v hotovosti (obec určí, ve kterých případech to bude) je poplatek 

splatný ihned. V ostatních případech je splatný do 15ti dnů ode dne doručení 
rozhodnutí o vyměření poplatku. 

 
 

Oddíl IV. 
 

Obecná ustanovení k vyhlášce č. 27/03 
 
1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost (poplatkovou povinnost) určenou 

obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatníkovi vyměřit do tří let od konce 
roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. 

 
2) Tomu, kdo neplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo 

rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může obecní úřad uložit 
pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
3) Správu poplatku ze psů a poplatku za užívání veřejného prostranství vykonává Obecní 

úřad Halenkovice a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění dalších předpisů. 
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4) Obec může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit 

nebo prominout. 
 
 

Oddíl V. 
 

Závěrečná ustanovení k vyhlášce č. 27/03 
 
1) Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č. 08/94 
 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.2004 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno v ZO dne:  19.12.2003 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Ulica, v.r.                                  Josef Janeček, v.r.   
       starosta                                       místostarosta  
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