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Obecně závazná vyhláška Města Adamova  
č. 3/2006 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2003 
o místních poplatcích 

 
 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 27.9.2006 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. 3/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška o 
místních poplatcích č. 5/2003 ve znění č. 6/2005 následovně 

 
 

Článek 1 
Změny  

 
V článku 1 odst. 1 se ruší   písm. e). Písm. f) se nově označuje jako e), písm g) se nově 
označuje jako f). 
 
V článku 4 se ruší odstavec 4 
 
Článek 5 Sazby poplatků se mění následovně: 
 
Sazba poplatků činí ročně: 
 
 1. pes 2. a každý další pes 

téhož držitele: 
a) za psa chovaného v rodinném domě 150,- Kč 225,- Kč 
b) za psa chovaného v ostatních místech 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 
     cb) v ostatních místech 

 
 
 
 

100,- Kč 
200,- Kč 

 
 
 
 

150,- Kč 
300,- Kč 

d) za psa chovaného v kotcích kynologického klubu jinými          
držiteli než jsou uvedeni v předchozím bodě c) 

300,- Kč 450,- Kč 

 
 
V článku 9 se ruší písm. b), e). Písm. c) se nově označuje jako b), písm. d) se nově označuje 
jako c) a písm. f) se nově označuje jako d)  . 
 
 
V článku 10 se mění věta následovně: 
„Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství dle článku 9. 
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V článku 11 odst. 1 se nahrazuje text „v den započetí“ textem „před započetím užívání“ 
 
V článku 12 se ruší písm. g). Písm. h) se nově označuje jako g), písm. i) se nově označuje 
jako h). 
 
V článku 13 se ruší odstavec 2 a ustanovení pod čarou pod odstavcem 6 a nahrazuje se 
textem: 
2. Město Adamov a jím zřízené nebo založené organizace jsou od místního poplatku za 
užívání veřejného prostranství osvobozeny. 
 
a doplňuje se o bod 3 následovně: 
3. Vznik a zánik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku 
písemně nebo ústně do protokolu: 
 3.1. ve lhůtě stanovené v čl. 11 odst. 1 
 3.2. v případě vzniku osvobození po splnění ohlašovací povinnosti nejpozději do 8 dnů 
ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. 
 
V článku 15 se mění text písm. d) následovně „ poplatek stanovený dle článku 12 písm. e, g, 
je splatný nejpozději před započetím užívání veřejného prostranství, 
a doplňuje se písm. e)  s textem „při jednorázovém užívání veřejného prostranství nejpozději 
před započetím jeho užívání. 
 
V článku 19 se úvodní věta mění následovně: „Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného 
vstupného sníženého o částku daně  z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena, činí 
pro: 
 
Ruší se oddíl VI. Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a 
částí měst. 
 
Ruší se článek 34, ostatní články se přečíslovávají. 

 
Článek 2 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2007. 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                                             …………………………………. 
      PaedDr. Věra Hlavsová                                        ing. Jaroslav Bernášek 
             místostarostka                                                                                    starosta 
 
 
 
vyvěšeno dne :  
sejmuto dne:  


