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Obecně závazná vyhláška Města Adamova  
č. 5/2003 

o místních poplatcích 
 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 15.12.2003 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona                
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 10 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu         
s § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku Města Adamova č. 5 o místních poplatcích: 
 

Oddíl I. 
Základní ustanovení 

Článek 1 
 
Město Adamov vybírá tyto místní poplatky: 
a) poplatek ze psů, 
b) poplatek za užívání veřejného prostranství, 
c) poplatek ze vstupného, 
d) poplatek z ubytovací kapacity, 
e) poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 
f) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (upravuje samostatný obecně závazný 

právní předpis města), 
g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                           

a odstraňování komunálních odpadů (upravuje samostatný obecně závazný právní předpis 
města). 

 
Oddíl II 

Poplatek ze psů 
 

Článek 2 
Předmět poplatku  

 
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3  měsíců. 
 

Článek 3 
Poplatník 

 
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo 
sídlo na území Města Adamova.  

 
Článek 4 

Ohlašovací povinnost 
 

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku nabytí psa a to do 15 dnů. Po dovršení třech 
měsíců stáří psa je poplatník povinen zaplatit poplatek ve výši stanovené ve článku 6 této 
vyhlášky. 
2. Ohlašovací povinnost má i občan, jehož pes je od poplatku osvobozen. Tuto skutečnost 
musí v ohlášení správci poplatku prokázat. 
1. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na  
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výši poplatku nebo na osvobození, a to do 15 dnů od jejího vzniku. 
4. Při plnění ohlašovací povinnosti poplatník sdělí správci poplatku příjmení a jméno nebo 
název právnické osoby, trvalé bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li                      
o fyzikou nebo právnickou osobu, která je podnikatelem, uvede též čísla účtů u peněžních 
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 
 
 

Článek 5 
Sazby poplatků 

 
Sazba poplatků činí ročně: 

Za 1. psa          za druhého a                
                        každého dalšího psa                           

                                                                                                                       téhož držitele: 
 
a) za psa chovaného v rodinném domě                                  120,- Kč                    180,- Kč 
b) za psa chovaného v ostatních obytných domech               700,- Kč                 1.000,- Kč 
c) sazba poplatků za psa, jehož držitelem je poživatel  
      invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého  
     důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů  
     anebo poživatel sirotčího důchodu            
           ca) v rodinném domě                                                      30,- Kč                       45,- Kč    
           cb) v ostatních obytných domech                                 150,- Kč                     225,- Kč 
d) za psa chovaného v kotcích na Kolonii                               250,- Kč                     375,- Kč 
 

Článek 6 
Osvobození 

 
1. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů: 
a) kterými jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, osoby 

provádějící výcvik psů, určených k doprovodu těchto osob, provozujících útulek zřízený 
obcí1), 

b) kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis2) 
c) kteří patří nebo slouží Městu Adamov a příspěvkovým organizacím jejichž zřizovatelem 

je Město Adamov; psi musí mít příslušné osvědčení o výcviku 
d) nalezených, psi musí být převzati z útulku nebo před předáním do útulku od strážníků 

Městské policie, a to na dobu 2 roků ode dne převzetí 
2.  Poplatník je povinen správci poplatku vždy do konce měsíce března příslušného 
kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá. 
2. 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, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby, 
2.  Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit 
do 15 dnů od zániku povinnosti. 
__________________ 
1) § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
2) například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 8 
Splatnost poplatku 

 
1. Splatnost poplatku stanoveného dle článku 8 je stanovena do 30ti dnů od vzniku poplatkové 
povinnosti. 
2.  Splatnost ostatních poplatků je stanovena následovně: 
a) nečiní-li poplatek více než 250,- Kč ročně, platí se jednorázově, nejpozději do konce 
měsíce března každého roku. 
b) činí-li poplatek více než 250,- Kč ročně, je možno jej platit ve dvou stejných splátkách, 
vždy do konce měsíce března a do konce měsíce srpna každého roku.  

 
Oddíl III 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

Článek 9 
Předmět poplatku 

 
Předmětem poplatku je zvláštní užívání3) veřejného prostranství4). 
Veřejným prostranstvím v Adamově se rozumí: 
a) Smetanovo náměstí , 
b) koupaliště, 
c) plocha určená pro prodej mezi domy Opletalova 27 a 29 
d) komunikace a chodníky ve vlastnictví města 
e) plochy ve vlastnictví města, které slouží jako hřiště nebo sportoviště a také jsou k tomuto 

účelu využívány, 
f) parkovací plochy ve vlastnictví města, 
 

Článek 10 
Poplatník 

 
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství dle článku 10. 

 
Článek 11 

Ohlašovací povinnost 
 

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti - užívání 
veřejného prostranství nejpozději v den započetí.  
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení              
a  jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození 
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 jejich 
podnikatelské činnosti. 

 
 
 
 
 

__________________ 
3) § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
4) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 12 
Sazby poplatku 

 
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí: 
a) provádění výkopových prací ………..……………………………………..10,- Kč/m2/den 
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících: 

ba) pro poskytování prodeje …..……………………………………….30,- Kč/m2/den 
bb) pro poskytování služeb …..………………………………………...10,- Kč/m2/den 

c) za umístění stavebního  zařízení………………………….…………..….…..2,- Kč/m2/den 
d) za umístění reklamního zařízení………………………………..……..…...200,- Kč/m2/rok 
e) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných 

atrakcí………………………………………………………………..……0,50,- Kč/m2/den 
f) za umístění skládek (převážně stavebního materiálu)…..…………………....2,- Kč/m2/den 
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa  

ga) 1 vozidlo do hmotnosti 3,5 tuny……………….….…..……………..…..1.800,- Kč/rok 
gb) vozidlo do hmotnosti nad 3,5 tuny……………….….….…………..…...3.500,- Kč/rok 

h) za užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce ………………..…50,- Kč/den 
i) za užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby 

filmových a televizních děl ………………………………………………….....0,50/m2/den 
2.  Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den. 
 

Článek 13 
Osvobození 

 
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí z akcí, jejichž výtěžek je určen na 
charitativní a veřejně prospěšné účely5).  
2. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího 
místa nepodléhají osoby zdravotně postižené6). 

 
Článek 14  

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
 

Poplatková povinnost vzniká  prvním dnem započetí užívání veřejného prostranství. 
Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení užívání a uvedením veřejného prostranství do 
původního stavu nebo odstraněním umístěného zařízení a uvedením veřejného prostranství do 
původního stavu.  

 
Článek 15 

Splatnost poplatku 
 
Poplatek je splatný: 
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 90 dnů nejpozději dnem započetí 

užívání, 
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 90 dnů může být poplatek zaplacen 

v jednom kalendářním roce ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná 
nejpozději v den započetí užívání a druhá splátka nejpozději do 31. prosince příslušného 
kalendářního roku, 

__________________ 
5) § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
6) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den 
v příslušném týdnu nebo měsíci, 

d) poplatek stanovený dle článku 13 písm. e, g, h, je splatný do konce ledna příslušného 
kalendářního roku. 

 
Oddíl IV 

Poplatek ze vstupného 
 

Článek 16 
Předmět poplatku  

 
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní 
akce7). 

 
Článek 17 
Poplatník 

 
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. 

 
Článek 18 

Ohlašovací povinnost 
 

1. Poplatník je povinen před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání. Vstupenky  
označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předloží ke kontrole                      
a označení správci poplatku nejpozději tři pracovní dny před konáním akce.  
2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení a jméno fyzické osoby nebo název 
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo 
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních 
ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 
3. Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání 
k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole. 

 
Článek 19 

Sazby poplatků 
 

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro: 
a) akce kulturního a sportovního charakteru…………………………….…………5 %  
b) akce prodejního nebo reklamního charakteru …..…………………..………….10 % 
 

Článek 20 
Osvobození 

 
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny: 
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely8)  
b) akce přímo pořádané Městem Adamovem - Městským úřadem v Adamově a jeho 

organizačními složkami, 
c) akce přímo pořádané příspěvkovými organizacemi Města Adamova  
______________________________ 
7) § 6 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
8) § 6 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
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Osvobození se nevztahuje na akce, které jsou pořádné pod záštitou organizací uvedených 
v bodu b) a c). 
 

Článek 21 
Splatnost poplatku 

 
Poplatek je splatný do 15 dnů po ukončení pořádání akce.  

 
Oddíl V 

Poplatek z ubytovací kapacity 
 

Článek 22 
Předmět poplatku 

 
Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za 
úplatu9).  

 
Článek 23 
Poplatník 

 
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování 
poskytla 10). 
 

Článek 24 
Ohlašovací povinnost 

 
1. Poplatník je povinen písemně ohlásit vznik poplatkové povinnosti lhůtě do 15 dnů ode dne 
zahájení poskytování ubytování. 
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení              
a jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození 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. 
3. Poplatník je povinen vést řádnou evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení 
poplatku11) 

 
Článek 25 

Sazba poplatku 
 

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí:  
za každé využité lůžko a den…………………………………………………………..4,- Kč. 
 
__________________ 
9) § 7 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
10) § 7 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
11) §3 ost. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 26 
Osvobození 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhají zařízení stanovená zákonem o místních 
poplatcích12). 

 
Článek 27 

Splatnost poplatku 
 

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.  
 

Oddíl VI  
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým  

vozidlem do vybraných míst a částí měst 
 

Článek 28 
Předmětem poplatku 

 
1. Předmětem poplatku je vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 
míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 
2. Vybranými místy podle odstavce 1 se rozumí:  
- vjezd do ulice Opletalova z ulice Neumannova 
 
 

Článek 29 
Poplatník 

 
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu dle článku 
29. 

 
Článek 30 

Ohlašovací povinnost 
 

Ohlašovací povinnost poplatníka je splněna podáním žádosti o povolení k vjezdu dle článku 
29.  
 

Článek 31 
Sazba poplatku 

 
1. Sazba poplatku za povolení k vjezdu činí: 
a) za vozidlo a den ………………….……………………………………………10,- Kč/den 
b) paušální částka za vozidlo..……………….………………………………...1.000,- Kč/rok 
(Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne 
poplatník k vjezdu využije.) 

 
 
 

__________________ 
12)  § 7 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 32 
Osvobození 

 
1. Poplatek neplatí fyzické osoby stanovené zákonem o místních poplatcích13). 
2. Od poplatku za povolení k vjezdu jsou osvobozeny: 
a) osoby provozující zdravotnické služby, 
b) policie, hasiči, pohřební služba, spoje 
c) osoby provádějící úklid a odvoz odpadů z určených míst nebo údržbu technických 

zařízení, která jsou ve správě Města Adamova, 
d) osoby zajišťující odstranění havárií inženýrských sítí, 
e) vozidla zajišťující zásobování  
 
 

Článek 33 
Splatnost poplatku 

 
Poplatek je splatný nejpozději v den vydání povolení.  
 

Oddíl VII 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
Článek 34 

 
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen 
platebním výměrem a včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacená část může být 
zvýšena správcem poplatku na trojnásobek. 
2. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo jeho odstranění 
tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout. 

 
Článek 35 

Zrušovací ustanovení 
 
Tato obecně závazná vyhláška ruší vyhlášku č. 1/2001 o místních poplatcích a to s účinnosti 
ke dni 1.1.2004.  

 
Článek 36 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004. 
 
 
 
………………………………….                                             …………………………………. 
          Stanislav Korábek                                         ing. Jaroslav Bernášek 
              místostarosta                                                                                    starosta 
 
vyvěšeno dne :  
sejmuto dne:  
___________________________________________ 

13)  § 10 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 


