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Obecně závazná vyhláška obce Radostice 
č. 2/2021 

„O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH“ 
 

Zastupitelstvo obce Radostice vydává podle ustanovení § 10, písm. a) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a na základě ustanovení § 15 zákona č.  
565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 
Oddíl I. Základní ustanovení 
 

Článek 1 
Obec Radostice vybírá tyto místní poplatky: 

 poplatek ze psů, 

 poplatek za užívání veřejného prostranství. 

 poplatek ze vstupného 

 poplatek za výherní hrací přístroj 

 poplatek za umožnění odběru z veřejného vodovodu po zastavení z důvodu neplacení 

vodného a stočného 

 

Článek 2 
Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce 

poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, v platném znění, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. 
 
 

Oddíl II. Poplatek ze psů 
 
Článek 3 
Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce 

Radostice, a to ze psů starších 6 měsíců. 
 

Článek 4 
Sazby poplatku ze psů činí ročně: 

1. za psa chovaného v rodinném domku 100,- Kč 

2. za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 200,- Kč 

3. za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmů 50,- Kč 

 

Článek 5 
1. Od poplatku ze psů jsou osvobozeni vlastníci psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob 

nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP-P (zvlášť tělesně postižených s průvodcem) 
a vlastníci loveckých psů vykonávající právo myslivosti.  

2. Nárok na osvobození od poplatku ze psa je vlastník povinen prokázat nejpozději ke dni 
splatnosti poplatku.  

3. Osvobození od poplatků ze psů vzniká, zanikne-li důvod osvobození. 

 

Článek 6 
1. Vlastník psa je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů vznik poplatkové povinnosti, rovněž 

je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 30 dnů od jejího 

vzniku. 

2. Vlastník psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště 
nebo sídlo, datum narození nebo IČ. 
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Článek 7 
1. Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek na běžný rok do 31. března. 

2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce 
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla; za jednotlivé měsíce do konce 

kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby, nejméně však 50,- Kč. 
 

Článek 8 
1. Správce poplatku vydá vlastníkům psů známky pro psy s vyznačením jména obce a 

evidenčního čísla psa. 

2. Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známku skutečně nosili. Známka je nepřenosná na 
jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci 

poplatku. 
 

 

Oddíl III. Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

Článek 9 
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 

kterým se rozumí umístění skládek, umístění zařízení k poskytování služeb, prodejních nebo 

reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, užívání tohoto 
prostranství pro kulturní a sportovní akce.  

2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na 

charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. 
3. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou místní komunikace, chodníky, travnaté 

plochy, parky, vjezdy k nemovitostem a další prostory přístupné každému bez omezení. 
4. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají 

veřejné prostranství způsobem uvedeným odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství 
několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. 

Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. 

 

Článek 10 
1. Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy 

užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do 
původního stavu. 

 

Článek 11 
Sazby poplatku činí: 

1. za umístění stavebního zařízení po dobu platnosti stavebního povolení na ploše stanovené při 
stavebním řízení jako zařízení staveniště 1,- Kč za m2/ za jeden měsíc, 

2. za umístění stavebního zařízení bez stavebního povolení nebo po skončení platnosti 
stavebního povolení 3,- Kč za m2/měsíc 

3. umístění skládek všeho druhu za první 2 týdny je bezplatné, potom činí 3,- Kč za m2/  jeden 
den, 

4. za užívání veřejného prostranství k umístění prodejního zařízení 30,- Kč za m2 / jeden den, 

5. za užívání prostranství pro zařízení cirkusů, lunaparků a podobných zařízení 2,- Kč za m2/  
jeden den 

 

Článek 12 
Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa 

nepodléhají osoby invalidní, prokazující se příslušným dokladem. 
 

Článek 13 
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství 

nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. 
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2. Poplatník je povinen sdělit své jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo 

sídlo, datum narození nebo IČO, předpokládanou dobu, rozsah a způsob využití veřejného 

prostranství. Toto oznámení nenahrazuje žádost o vydání povolení podle zvláštních předpisů. 
 

Článek 14 
1. U jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek splatný před počátkem užívání. 

2. V ostatních případech je splatný do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření 

poplatku poplatníkovi. 
 
 

Oddíl IV. Poplatek ze vstupného 
 
Článek 15 

1. Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce podobného 

charakteru. 
2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. 

 

Článek 16 
Od poplatků ze vstupného jsou osvobozeni: 

1. akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní akce a veřejně prospěšné akce 
2. sportovní a kulturní akce pořádané místními neziskovými organizacemi 

3. divadelní a filmová představení konaná na území obce Radostice 

 

Článek17  
Sazba poplatku ze vstupného činí 5% z úhrnné částky vybraného vstupného 

 

Článek 18 
Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatků údaje potřebné ke 
stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno(název)pořadatele, datum, hodinu a místo 

konání akce, účel použití výtěžku. 

 

Článek 19 
Poplatek je splatný do 20 dnů od ukončení akce, která poplatku podléhá. 
 
 

Oddíl V. Poplatek za výherní hrací přístroj 
 

Článek 20 
Poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí činí 

5000,-Kč za tři měsíce, tj. 20000,-Kč za rok. 
 
 

Oddíl VI. Ustanovení společná a závěrečná 
 
Článek 21 
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek 
platebním výměrem a může zvýšit včas neplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se 

zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
 

Článek 22 
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou 
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací 

(poplatková) povinnost vznikla. 
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Článek 23 
1. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Radostice na veřejném 

zasedání dne 14. 6. 2021 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

2. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška č.1/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Jaroslav Kadlčík              Jaroslav Dvořák 

                     starosta obce            místostarosta obce 
 

 
 

 

 
 

 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 6. 2021 

 
Sejmuto z úřední desky dne: 


