Obecně závazná vyhláška Města Adamova
č. 6/2005
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2003
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 15.12.2005 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. 6/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška o
místních poplatcích č. 5/2003 následovně:

Článek 1
Změny v oddílu I.
V článku 1 se první věta označuje jako odstavec 1 a zní „Město Adamov zavádí a vybírá tyto
místní poplatky:“
Za odstavec 1 se doplňuje odstavec 2 následovně:
2. Výkon správy místních poplatků (dále jen správu poplatků) provádí Městský úřad Adamov.
Článek 2
Změny v oddílu II.
Článek 4 odst. 1 se nahrazuje textem:
1. Poplatník je povinen podat písemné přihlášení k poplatku a rovněž oznámit každou
skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností. Poplatník je povinen při plnění své
ohlašovací povinnosti sdělit správci poplatku své plné jméno a příjmení nebo název právnické
osoby, trvalé bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo. Fyzická osoba, která je
podnikatelem nebo právnická osoba uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, u něhož jsou
soustředěny jeho peněžní prostředky.1
Článek 4 odst. 2 se nahrazuje textem:
2. Písemné přihlášení k poplatku je povinen podat i poplatník, který je od poplatku osvobozen
dle § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o místních poplatcích)2 a nebo dle článku 6 této vyhlášky. Poplatník musí
správci poplatku prokázat důvod osvobození.
V Článku 5 se slovo „obytných“ nahrazuje slovem „bytových“.
Článek 6 odst. 1 se mění následovně:

1

Zákon 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.
2

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.

1. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci dle zákona o místních poplatcích a dále jsou
osvobozeni:
a) příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů,
b) osoby, které mají v držení psa z útulku nebo jej převzali od Města Adamov –
Městské policie Adamov před předáním do útulku. Osvobození platí po dobu 2
roků od vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 7 odst. 1 se nahrazuje textem:
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří 3 měsíců.
Poplatek se platí za každý, i započatý kalendářní měsíc a za jednotlivé měsíce do konce
kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
V článku 7 se doplňuje nový odstavec 3:
3. Přeplatek vzniklý po zániku poplatkové povinnosti vrátí správce poplatku na žádost
poplatníkovi, nečiní-li jeho výše méně než 50,- Kč.
Článek 8 odst. 1 se nahrazuje textem:
1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li
poplatková povinnost po termínu dle věty první, je poplatek splatný nejpozději do 30ti dnů
ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Článek 8 odst. 2 písm. b) se nahrazuje textem:
b) činí-li poplatek více než 250,- Kč ročně, je možno jej platit jednorázově do 31.3. nebo ve
dvou stejných splátkách, vždy do konce měsíce března a do konce měsíce srpna každého
kalendářního roku.
Článek 3
Přechodná ustanovení
Osvobození dle článku 6 písm. b) se vztahuje na osoby, které se stanou poplatníky až po
nabytí účinnosti této vyhlášky.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.

………………………………….
PaedDr. Věra Hlavsová
místostarosta
vyvěšeno dne :
sejmuto dne:

………………………………….
ing. Jaroslav Bernášek
starosta

