
VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV č. 02/2001   

  o  místních poplatcích  

   Zastupitelstvo obce Loukov na základě § 10, 35, a 84 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s § 15 zákona č. 565/1990 
Sb. o místních poplatcích, ve zněni pozdějších změn a dodatků, vydává dne 
19.10.2001 tuto obecně závaznou vyhlášku.      

I.  
Základní ustanovení  

 Obec Loukov vybírá tyto místní poplatky:  

a) poplatek ze psů,  
b) poplatek za. užívání veřejného prostranství,  
c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,  
d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

    

   Výkon správy těchto poplatků provádí Obec Loukov prostřednictvím obecního 
úřadu (dále jen "správce poplatku"). Při řízení ve věcech poplatků se 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.      

II.  
Poplatek ze psů  

Čl. 1  
Poplatník  

   Poplatek ze psů (dále jen poplatek) platí vlastníci psu, kteří mají trvalé bydliště 
nebo sídlo v územním obvodě obce a to ze psů starších šesti měsíců.  

Čl. 2  
Sazba poplatku 

 V obvodu obce činí sazba poplatku ročně:  

a) za prvního psa 50,- Kč.  
b) za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 100,- Kč.    
     

Čl. 3  
 Osvobození od poplatku  

1) Od poplatku jsou osvobozeni psi, kteří patří:  

a) osobám nevidomým a bezmocným nebo držitelům průkazu ZTP/P (zvlášť těžce 
poškozený s průvodcem).  

     b) obci a jiným rozpočtovým organizacím.  
     c) Českému mysliveckému svazu a Českému červenému kříži.  



     d) chovateli, který je chová k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených.  
e) Policii ČR a městské policii a speciálně cvičeným k záchranářským účelům a 

mají příslušné osvědčení f) majiteli, který vykonává funkci mysliveckého 
hospodáře a pes    je lovecky upotřebitelný.  

2) Osvobození od poplatku nebo snížení poplatku zaniká, zanikne-li důvod, pro který 
snížení nebo osvobozeni bylo poskytnuto.  

3) Požadavek na osvobození nebo snížení poplatku ze psa musí vlastník psa uplatnit 
a prokázat důvody (podmínky) zdejšímu obecnímu úřadu do 15. února, nebo do 
15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.      

Čl. 4  
Vznik a zánik poplatkové povinnosti  

1) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek od prvního měsíce 
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla do konce kalendářního 
roku, ve výši 1/12 stanovené sazby za každý měsíc, nejméně však 20,- Kč.  

2) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost placení poplatku 
uplynutím měsíce, ve kterém tato skutečnost nastala. Poplatník je povinen správci 
poplatku každou změnu, která má na poplatkovou povinnost vliv, neprodleně 
oznámit. Při zániku poplatkové povinnosti během roku se zjištěný přeplatek na 
poplatku vrátí činí-li více než 50,- Kč.       

Čl. 5  
Přiznání poplatku a ohlašovací povinnost  

1) Vlastník psa je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do 
vlastnictví. Po dovršení stáří psa šesti měsíců musí poplatník podat přiznání k 
poplatku a zaplatit jej podle čl. 2 této vyhlášky. Vlastník domu nebo organizace, 
která má k domu právo hospodaření, jsou povinni na výzvu správce poplatku 
písemně ohlásit všechny psy v domě chované, i když poplatku nepodléhají (jsou 
osvobozeni).  

2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku 
podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto 
skutečnost, mu správci poplatku prokázat.  

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má 
vliv na výši poplatku nebo na jeho osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.  

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 
příjmení, jméno nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede také čísla účtů u 
peněžních ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich 
podnikatelské činnosti.      

Čl. 6  
Splatnost poplatku  

Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to:  

- nejpozději do 31. března každého roku  

   



III.  
Poplatek za užívání veřejného prostranství  

   
Čl. 1  

Předmět poplatku  

    Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, 
umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého 
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a 
potřeby tvorby filmových a televizních děl.    

Čl. 2  
Veřejné prostranství  

    Veřejným prostranství jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, tržiště, veřejná 
zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu    na vlastnictví k tomuto prostoru (viz zákon o obcích č. 128(2000 
Sb. § 34).      

Čl. 3  
Poplatník  

    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které 
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 1. Užívá-li tutéž část veřejného 
prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku 
společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.      

Čl. 4  
Oznamovací povinnost  

    Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství 
nejméně 5 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na 
dobu jednoho dne při poskytování služeb, stánkovém prodeji apod., je nutno splnit 
tuto povinnost v tento den a to před začátkem užívání veřejného prostranství.      

Čl. 5  
Sazby poplatku činí:  

a) za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním 
účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží:  

     - za trvalé umístění ročně za každý i započatý m 100,- Kč.  
- za krátkodobé používání na místě k tomu účelu určenému za každý i započatý 

m  a den 50,-Kč.        
b) za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparku a jiných podobných atrakcí 

za každý m i započatý den 1,- Kč.  
c)  za umístění skládky stavebního materiálu při stavbě a úpravách rodinného domu 

za každý m² a započatý den 2,- Kč.  
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa:  

-    za trvalé parkování osobních motorových a nemotorových vozidel fyzických a 
právnických osob oprávněných k podnikání za každý i započatý m a den 0,50 
Kč Vymezení i určení parkovacího místa provede obecní úřad.  

Parkování všech vozidel ČSAD as. Kroměříž na veřejném prostranství bude 
individuálně řešeno s ředitelem a,s. oboustrannou dohodou. Vozidla ČSAD a.s. musí 



parkovat jen na místě určeném dohodou.  
e) za použití veřejného prostranství na skládky (stavebního materiálu, uhlí, dřeva a 

pod), které nebyly povoleny nebo překročily dobu 3 dnů od dodání nebo složeni", 
za každý i započatý m a den 3,- Kč.      

Čl. 6  
Osvobození  

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:    

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného ,  
b) akce jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely  
c)  vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní (ZP,ZTP)  
d) dodané uhlí, a palivové dříví nebo stavební materiál, nejdéle však na dobu tří dnů 

od dodávky nebo složení.  
e) umístění stavebního zařízení pro výstavbu nebo opravu rodinného domu a 

uskladnění stavebního materiálu těm stavebníkům, kteří nemají možnost toto 
uskladnění na vlastním pozemku, osvobození končí uplynutím 30 dnů po řádné 
kolaudaci nebo po uplynutí platnosti stavebního povolení.      

Čl. 7  
Vznik a zánik poplatkové povinnosti  

    Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství do 
dne, kdy poplatník oznámil obecnímu úřadu, že toto užívání skončilo, zařízení bylo 
odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.  

   

Při stanovení poplatku se považuje část kalendářního dne za celý kalendářní den a 
každý započatý m za celý m.    

ČI. 8  
Splatnost poplatku  

1.  Poplatky stanovené za každý i započatý m a den a poplatky stanovené paušální 
částkou, jsou splatné v hotovosti nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného 
prostranství započato.  

2.  Poplatky stanovené roční sazbou do 15 dnů od doručeni platebního výměru.  

3.  Poplatky podle čl. 5, odst. e) jsou splatné do 15 dnů od doručení platebního 
výměru.  

     

IV.  
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

Čl. 1  
Předmět poplatku  

     Předmětem poplatku je provozovaný výherní hrací přístroj. Poplatku podléhá 
každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve zněni pozdějších předpisů.      

Čl. 2  



Poplatník  

Poplatníkem je právnická osoba, která výherní hráči přístroj provozuje.      

Čl. 3  
Ohlašovací povinnost  

   Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 15-ti dnů ohlásit správci poplatku uvedení 
výherního hracího přístroje do provozu.  

   Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název 
právnické.  

   Osoby, sídlo a IČO. Současně též uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž 
jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.  

   Poplatník je rovněž povinen oznámit do 15-ti dnů správci poplatku ukončení 
provozování výherního hracího přístroje, t. j. zánik své poplatkové povinnosti.    

Čl. 4  
 Sazba poplatku  

   Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 1.000,- Kč na 3 měsíce. V případě, že 
výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek 
vyměřen v poměrné části.      

Čl. 5  
Vznik a zánik poplatkové povinnosti  

   Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. dnem kdy byl 
provoz výherního hracího přístroje zahájen.  

   Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.   
   

Čl. 6  
Splatnost poplatku  

Poplatek je splatný:  

a) při povolení provozovaní výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíce do jednoho 
měsíce po zahájení provozu,  

b) při povolení provozování výherního hracího přístroje nádobu 6 měsíců ve dvou 
splátkách odpovídajících délce provozu za tři měsíce od zahájení provozu, 
splatných vždy poslední den třetího a šestého měsíce,  

c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech 
splátkách odpovídající délce provozu vždy v příslušném čtvrtletí, splatných 
poslední den příslušného čtvrtletí,  

d) při povolení provozování výherního hracího přístroje je možné poplatek zaplatit 
jednorázově na celou dobu platností povolení (nejdříve v den zahájení provozu 
VHP).  

     

V.  



Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů  

   
Čl. 1  

Poplatník  

   Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů platí:  

a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek 
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dum vlastníkem nebo 
správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za 
které poplatky odvádějí.  

b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k 
této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a 
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.    

Čl. 2  
Ohlašovací povinnost  

1.  Poplatník podle čl. l, písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku 
zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to 
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.  

2.  Poplatník podle čl. l, písm. b) toto vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku 
zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené 
nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 30 dnů, ode dne, kdy tato 
změna nastala.      

Čl. 3  
Sazba poplatku  

1.  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. l, písm. a) této vyhlášky činí 250,- 
Kč a je tvořena:  

     - z částky 250,- Kč za kalendářní rok  
2.  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. l, písm. b) této vyhlášky činí 250,- Kč 

a je tvořena:  
     - z částky 25O,- Kč za kalendářní rok.   

   

   V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu roku, se uhradí poplatek v 
poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v 
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.      

Čl. 4  
Osvobození a slevy  

1) Od poplatku jsou osvobozeni, případně mají následující slevy:  

          a) děti do 4 let věku snížení o 50 %  
          b) občané starší 70 let snížení o 50%  



2) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku 
písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala 
skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem 
je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.        

Čl. 5  
Splatnost  

     Poplatek pro poplatníka podle čl. l, písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou 
stejných splátkách, vždy do 30. 3. a do 30. 6.  

     Poplatek pro poplatníka podle čl. l, písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově 
nejpozději do 30. 9.  

       

VI.  
Ustanovení společná a závěrečná  

   
Čl. 1  

     Vznik poplatkové povinnosti uvedený ve vyhlášce je poplatník povinen ohlásit a 
poplatky uhradit ve stanovených termínech.    

Čl. 2  

     Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce 
poplatku poplatek vždy platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky 
až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koniny nahoru.      

Čl. 3  

     Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto obecně 
závaznou vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění 
ve smyslu ustanovení § 37 zákona č 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v 
platném znění.  Nesplní-li poplatník svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost 
určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce 
kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.  

Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho 
dodatečnému stanoveni, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník 
o tomto úkonu zpraven.    

Čl. 4  

     Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech 
oplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.      

Čl. 5  

     Ruší se obecně závazná vyhláška 01/91 o užívání veřejného prostranství a 02/91 
o místním poplatku za psů.      

Čl. 6  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.  



 V Loukově dne: 19. října 2001  

 

                         

Vyvěšeno dne: 23.10.2001  
Sejmuto dne:  15.11.2001    

OBECNÍ  ÚŘAD  
768 75 LOUKOV  
okr. KROMĚŘÍŽ  

Zdeněk Mikulík  
starosta 

Josef Koláček 
místostarosta 


