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Číslo materiálu:
Bohumín, 4.12.2003

Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003

Věc:

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města o místních poplatcích dle předloženého návrhu
s účinností od 1. ledna 2004

Předkládá: Ing. Petr Vícha, starosta města
Zpracovali: JUDr. Šárka Palermová, vedoucí odboru právního ve spolupráci s
Ing. Stanislavem Nohavicou, referentem odboru finančního a
Ing. Pavlem Klimovičem, vedoucím odboru ŽPaS
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Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 17. 12. 2003 usneslo vydat na základě
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Článek 1
(1)Město Bohumín zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
(a) poplatek za užívání veřejného prostranství
(b) poplatek ze psů
(c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
(2)Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění
pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
HLAVA I
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 2
Základní ustanovení
Výkon správy tohoto místního poplatku provádí Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí
a služeb (dále jen správce poplatku).

Článek 3
Předmět poplatku
Poplatek 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.
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Článek 4
Veřejné prostranství
(1) Za veřejné prostranství se považují prostory přístupné každému bez omezení, bez ohledu na
vlastníka, zejména veřejně přístupné pozemní komunikace (místní komunikace a účelové
komunikace), parkoviště, chodníky, náměstí, mosty, průchody, podchody a nadchody, veřejná
schodiště a terasy, odstavné plochy, podloubí, tržiště, proluky, dvory, hřiště, manipulační
plochy, parky, veřejná zeleň.
(2) Za veřejnou zeleň se podle této vyhlášky považuje zeleň sídlišť a obytných městských částí,
sadové a parkové úpravy, zeleň u vodních nádrží, zeleň podél pozemních komunikací.
Článek 5
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická
uvedeným v článku 3.

i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem

(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého
poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv
z nich.
Článek 6
Oznamovací povinnost
(1) Užívání veřejného prostranství v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií inženýrských sítí
je poplatník povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu nejpozději
třetí pracovní den po jeho započetí.
(2) Užívání veřejného prostranství v souvislosti s umísťováním zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb je poplatník povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do
protokolu nejpozději jeden den před jeho započetím s užíváním.
(3) V ostatních případech je poplatník povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do
protokolu užívání veřejného prostranství nejméně sedm dní před jeho započetím, a to i v
případě, kdy je od poplatku osvobozen dle článku 8 této vyhlášky.
(4) Pokud den, kdy je nutno splnit oznamovací povinnost dle odstavce 2) a 3) připadne na sobotu,
neděli nebo den pracovního klidu, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací
povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
(5) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku:
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, nebo IČ. 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.
Právnická osoba uvede statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto
orgánu za ni v poplatkových záležitostech jednat.
(6) Poplatník je povinen na požádání správce poplatku předložit i další doklady pro správné
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stanovení poplatku.

(7) V oznámení je nutno uvést počátek užívání, účel a rozsah užívání veřejného prostranství.
(8) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku nebo osvobození a to do tří pracovních dnů od jejího vzniku.
(9) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost
správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1) do tří pracovních dnů.

Článek 7
Sazby poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za každý i započatý m2 a každý i
započatý den užívaného veřejného prostranství.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství se stanovuje v této výši:
a) za umístění stavebního zařízení (lešení, stavební buňky, stavební stroje, kontejnéry,
maringotky, výkopek podél výkopu apod.) a provádění výkopových prací :
1. až 30. den ………………………………. 1,-Kč/m2/den
31. a každý další den……………………....... 3,-Kč/m2/den
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně manipulačních prostor,
skládek zboží) :
výsledky vlastní rostlinné a živočišné výroby…………………................. 10,-Kč/m2/den
oděvy …………………………………………….................................. 80,-Kč/m2/den
ovoce, zelenina z cizích zdrojů, potraviny,hračky,průmysl.zboží,ostatní… 30,-Kč/m2/den
c) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí……… 0,30Kč/m2/den
d) za umístění skládek …………………………………………………........ 1,-Kč/m2/den
e) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.....................................…………………1,-Kč/m2/den
f) za umístění reklamních zařízení …………………………………………… 10,-Kč/m2/den
g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb :
1. zóna Centra Nového Bohumína (ohraničena ulicemi Husova, Štefánikova, Poděbradova,
Alšova, Nádražní, A.Mickiewicze, Studentská - viz výkres regulačního plánu
Centra
Nového Bohumína, který tvoří nedílnou přílohu OZV)
paušální částka............. 500,-Kč/ do jednoho týdne včetně
paušální částka........... 2.000,- Kč/měsíc
2. ostatní zóny
paušální částka........... 250,-Kč/ do jednoho týdne včetně
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paušální částka.......... 1.000,- Kč/měsíc

Článek 8
Úlevy a osvobození od poplatku
(1)Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají :
a) zábory u akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jehož výtěžek je určen
na charitativní a veřejně prospěšné účely, dále pak akce, na kterou byl poskytnut finanční
příspěvek z rozpočtu města Bohumína
b) zábory u akce, pořádané a organizované městem Bohumín a jeho příspěvkovými
organizacemi
c) zábory, kde je stanoveno nájemné platnou nájemní smlouvou s městem Bohumín
d) zábory při pořádání akce organizacemi zdravotně postižených a invalidních občanů
e) vyhrazené trvalé parkovací místo pro osobu zdravotně postiženou s těžkým postižením
pohybového nebo nosného ústrojí 1)
f) vyhrazené trvalé parkovací místo pro vozidla v majetku města Bohumína, vozidla Policie ČR
g) zábory v souvislosti s odstraňováním poruchy a havárie inženýrských sítí po dobu od 1. do
10. dne včetně (od 11.dne bude užívání veřejného prostranství podléhat příslušné sazbě
poplatku dle článku 7 odst.2 písm.a) této vyhlášky
h) zábory pro umístění skládky všeho druhu trvající méně než 48 hodin
ch)umístění reklamního zařízení pro propagaci kandidátů a politických programů po dobu
oficiální volební kampaně před volbami do Parlamentu ČR, do zastupitelstev územních
samospráv a zábory pro účely referenda
i) zábory pro umístění reklamních zařízení - přenosných nabídkových tabulí, tzv. áček
j) zábory pro umístění stavebního zařízení pro opravu nemovitosti na pozemcích, které jsou
veřejným prostranstvím a současně ve vlastnictví osob, které tyto nemovitosti opravují, je-li
dodržena plocha a doba záboru veřejného prostranství předem stanovena odborem životního
prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín
k) zábory pro umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje při konání tradičních
poutí(v měsíci září ve Starém Bohumíně a Skřečoni)
l) zábory, jejichž zpoplatnění je stanoveno částkou do výše 50,- Kč včetně
(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku
oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě stanovené v článku 6 této vyhlášky.
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(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Článek 9
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v článku 3 až do dne, kdy toto užívání skončilo. Ukončení užívání je poplatník povinen
nahlásit správci poplatku v termínu dle čl. 6, odst. 9, včetně splnění podmínek stanovených
v rozhodnutí o zvláštním užívání veřejného prostranství.
Článek 10
Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů před zahájením užívání veřejného
prostranství, nejpozději však v den, kdy bylo s užíváním započato
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů bude poplatek vyměřen po
časových úsecích, konečné doúčtování bude provedeno do 3 pracovních dnů po ohlášení
ukončení užívání veřejného prostranství
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný nejpozději první den v
příslušném týdnu nebo měsíci.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

HLAVA II.
Poplatek ze psů
Článek 11
Základní ustanovení
Výkon správy tohoto místního poplatku provádí Městský úřad Bohumín, odbor finanční (dále jen
správce poplatku)
Článek 12
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Článek 13
Poplatník
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Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na
území města Bohumína trvalý pobyt nebo sídlo.

Článek 14
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů
vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa
staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své
poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních
poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník
správci poplatku prokázat.
(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala.
(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno,
bydliště, rodné číslo a zaměstnavatele (pokud se jedná o fyzickou osobu) nebo název, sídlo a
IČ právnické osoby. 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.
(5) Oznamovací povinnost se nevztahuje na osobu, která tuto povinnost splnila do konce roku
2003 jako vlastník psa a je zároveň i držitelem psa.

Článek 15
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen a to za účelem identifikace psa v případě jeho
zaběhnutí. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo
odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.
Článek 16
Sazby poplatku
Poplatek činí za každý kalendářní rok:
(1) ze psa v rodinném domě nebo na zahradě držitele psa
za prvního psa
240,-Kč
za druhého a každého dalšího psa
600,-Kč
(2) ze psa v ostatních obytných domech
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za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa

1.020,-Kč
2.040,-Kč

(3) ze psa v rodinném domě nebo na zahradě držitele psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu
za prvního psa
120,-Kč
za druhého a každého dalšího psa
240,-Kč
(4) ze psa v ostatních obytných domech, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchod
za prvního psa
180,-Kč
za druhého a každého dalšího psa
300,-Kč
(5) ze psa, jehož držitelem je právnická osoba na území celého města
za prvního psa
1.500,-Kč
za druhého a každého dalšího psa
2.250,-Kč

Článek 17
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa,kterým je :
a) osoba nevidomá, bezmocná2) nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštních předpisů1
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c) osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis3
e) město Bohumín nebo jím zřízené příspěvkové organizace nebo jím založené právnické
osoby
f) policie České republiky
(2) Poplatek se dále neplatí za opuštěného psa, kterého si fyzická nebo právnická osoba převezme
od městské policie z útulku v Bohumíně. Jeho držitel bude od poplatku osvobozen po dobu
dvou let ode dne převzetí.
(3) Poplatník je povinen správci poplatku vždy nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku
prokázat, že důvod osvobození trvá.
(4) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Článek 18
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vznikla. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
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(2) Poplatková povinnost zaniká uplynutím měsíce, ve kterém poplatník přestal být držitelem psa
nebo změnil místo trvalého pobytu nebo sídlo(mimo území města Bohumína).

Článek 19
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) nečiní-li více než 400,-Kč ročně, nejpozději do 30.4. kalendářního roku
b) činí-li více než 400,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4.
a 31.8. kalendářního roku
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek nepřevyšující částku
400,-Kč splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a poplatek převyšující
částku 400,-Kč pak ve splátkách uvedených v bodě 1b).
(3) Při poplatku vyšším než 400,-Kč lze také poplatek zaplatit najednou, a to v termínu do 30.4.
kalendářního roku.

HLAVA III.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 20
Základní ustanovení
Výkon správy tohoto místního poplatku provádí Městský úřad Bohumín, odbor finanční (dále jen
správce poplatku).
Článek 21
Předmět poplatku
Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený výherní hrací přístroj4).
Článek 22
Poplatník
Poplatníkem je osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.
Článek 23
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu nejpozději do
10 dnů ode dne uvedení výherního hracího přístroje do provozu správci poplatku typ a výrobní
číslo povoleného provozovaného výherního hracího přístroje, umístění, den zahájení provozu
a předpokládanou dobu ukončení provozu tohoto přístroje. Tuto skutečnost doloží
protokolem.5)
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení
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provozu výherního hracího přístroje.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické
osoby, sídlo, IČ a čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost mající vliv na výši poplatku
do 10 dnů ode dne jejího vzniku.

Článek 24
Sazby poplatku
(1) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5 000Kč.
(2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován dobu kratší než tři měsíce, výše poplatku
bude stanovena v poměrné výši odpovídající skutečné době jeho provozování.

Článek 25
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu a
zaniká dnem ukončení provozu tohoto výherního hracího přístroje.

Článek 26
Splatnost poplatku
(1) Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu nejdéle tři měsíců je poplatek
splatný najednou nejpozději v poslední den období, na které bylo povolení vydáno.
(2) Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu delší než tři měsíce je poplatek
splatný ke dni 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince běžného roku, a to ve výši
odpovídající délce provozu povoleného výherního hracího přístroje v příslušném kalendářním
čtvrtletí.
(3) Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu delší než tři měsíce a v případě,
že zanikne poplatková povinnost před termínem splatnosti uvedeném v odst. (2), je poplatek
za dané kalendářní čtvrtletí splatný do 10-ti dnů od ukončení provozu povoleného výherního
hracího přístroje.
(4) Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu delší než tři měsíce, lze poplatek
také zaplatit jednorázově na celé období povoleného provozu, a to do 30-ti dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti.
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ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná
Článek 27
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují
na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji oznamovací(ohlašovací) povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a 37a) zákona číslo 337/1992Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud poplatník nebo plátce 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.
(4) Byl-li před uplynutím této lhůty 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 uvědoměn.
(5) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
(6) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení přechodná a zrušující
Článek 28
(1) U skutečností, které nastaly před účinností této obecně závazné vyhlášky, se pro řízení použije
ustanovení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, platné v den vzniku předmětné
skutečnosti
(2) Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška o místních
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poplatcích ze dne 14.3.1996, obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj ze dne 26.3.1998, obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj /ze dne
26.3.1998/ ze dne 25.6.1998 a obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj /ze dne 26.3.1998
ve znění novely ze dne 25.6.1998/ ze dne 17.8.1998.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost
Článek 29
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ing. Petr V í c h a
starosta města

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostka města

Vyvěšeno dne :
Sňato dne
:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
2) § 2 vyhlášky č.284/1995 Sb.,kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
3) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
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5) § 5 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích ve znění pozdějších předpisů

Příloha – výkres regulačního plánu Centra Nového Bohumína
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Příloha obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
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