
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VRACOVA  
 

č. 3/2019 , 
  

o místních poplatcích 
 

Zastupitelstvo města Vracova se na svém zasedání dne 12. prosince 2019 usneslo vydat na 

základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

 

 

ČÁST  I. 

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Místní poplatky (dále jen „poplatky“) jsou upraveny v příslušných ustanoveních zákona     

o místních poplatcích a tato vyhláška doplňuje právní úpravu poplatků o nezbytná 

ustanovení podle § 14 zákona o místních poplatcích. 
 

(2) Město Vracov zavádí touto vyhláškou tyto poplatky: 

a) poplatek ze psů, 

b) poplatek za užívání veřejného prostranství, 

c) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, 

(3) Správcem poplatku je Městský úřad Vracov (dále jen „správce poplatku“). 

 

ČÁST II. 

POPLATEK ZE PSŮ 
 

Čl. 2 

Vymezení poplatku 

Podrobnosti poplatku upravuje § 2 zákona o místních poplatcích. 



Čl. 3 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí 250 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku za psa, 

jehož držitelem osoba starší 65 let činí 200 Kč za kalendářní rok. 

Čl. 4  

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla. 

Čl. 5 

Osvobození a úlevy 

Kromě zákonných osvobození od poplatku podle § 2 zákona o místních poplatcích se 

dále poskytuje úleva od poplatku držiteli psa, který v příslušném kalendářním roce dosáhne 

věku 65 let, a to tak, že tento držitel psa uhradí za celý příslušný kalendářní rok, ve kterém 

dosáhne věku 65 let, poplatek pouze ve výši 200 Kč.  

Čl. 6 

Ohlašovací povinnost 

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů 

ode dne, kdy mu poplatková povinnost vznikla. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit také 

zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 

(2) Povinnost ohlásit držení psa správci poplatku má i osoba, která je od poplatku 

osvobozena.  

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku  

další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky. 

(4) Údaj rozhodný pro zákonné osvobození od poplatku podle § 2 zákona o místních 

poplatcích je držitel psa povinen ohlásit a doložit do 15 dnů ode dne, ve kterém nastala 

skutečnost zakládající nárok na osvobození. 

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu ohlásit 

do 15 dnů ode dne, ve kterém změna nastala. 

(6) Držitel psa není povinen ohlašovat údaj o dosažení věku 65 let, který zakládá nárok na 

úlevu od poplatku podle čl. 5 této vyhlášky. Tento údaj zjistí správce poplatku. 

 

 

 



ČÁST III. 

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

Čl. 7 

Vymezení poplatku 

Podrobnosti poplatku upravuje § 4 zákona o místních poplatcích. 

Čl. 8  

Veřejné prostranství 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství: 

Ulice A. Petržely, B. Němcové, Baráky, Borová, Bzenecká, Cihelná, Dlouhá, Dolní řádky, 

Drahy, Dubová, Ernestovská, Hlinická, Hodonínská, Horní řádky, Hrnčířská, J. Husa, Jezerní, 

Jiráskova, K Rašelině, Kollárova, Komenského, Krátká, Kučovanská, Lesní, Lidická, Lipinská, 

Lomená, Luční, Mlýnská, Na rybníčku, Nádražní, Nová, Okružní, Olšíčská, Osmecká,              

P. Bezruče, Písečná, Planá, Polní, Potoční, Průmyslová, Příční, Radniční, Řadová, Skoronská, 

Soboňská, Soboňské rybníky, Sokolská, Spojovací, Sportovní, Stará, Starce, Strážnická, 

Tyršova, Úzká, V koutě, Vacenovská, Vlkošská, Vodní, Vypálená, Zahradská, Záhumenská, 

náměstí Míru, parkoviště za obchodním střediskem, které je přístupné z ulice Nádražní,            

a bývalé školní hřiště za Základní uměleckou školou, které je přístupné z ulice Mlýnské. 

Čl. 9 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí: 
 

a) za umístění reklamního zařízení, dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování 

prodeje a služeb, a to s výjimkou stánků, pultů a kiosků sloužících pro poskytování prodeje  

      -   4 Kč za m2 a den, 
         

b) za umístění stánků, pultů a kiosků sloužících pro poskytování prodeje                                           

- 60 Kč za m2 a den,      
 

c) za umístění vozidla sloužícího pro poskytování prodeje                                                                

- 10 Kč za m2 a den,   
 

d) za umístění vozidla sloužícího pro poskytování služeb                                                                

- 10 Kč za m2 a den,                
             

e) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí                                                     

- 10 Kč za m2 a den,             
 

f) za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a umístění skládek 

      -   1 Kč za m2 a den, 
 

g) za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a umístění skládek 

v souvislosti se stavbou, nadstavbou nebo rekonstrukcí rodinného domu určeného 

k bydlení, pokud jsou stavebníky fyzické osoby, 



1. paušální částka 200 Kč za rok za užívání veřejného prostranství do výměry 

maximálně 20 m2, a to po dobu platnosti stavebního povolení nebo platnosti souhlasu 

s provedením ohlášené stavby u staveb ohlášených u stavebního úřadu, avšak 

nejvýše po dobu tří let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení nebo po dobu 

tří let od prvního dne platnosti souhlasu s provedením ohlášené stavby,  

2. 1 Kč za m2 a den za užívaní veřejného prostranství po uplynutí doby uvedené     

v bodě 1.,      

3. 1 Kč za m2 a den za užívaní veřejného prostranství za každý další m2 užívaný nad 

maximální výměru uvedenou v bodě 1.,       
               

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                                    

      1.   pro osobní automobil – paušální částka 5000 Kč za rok, 

      2.   pro ostatní motorová vozidla – paušální částka 10000 Kč za rok. 
 

 

Čl. 10 

Splatnost poplatku 

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 9 je splatný: 

a) v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, pokud se jedná o užívání 

veřejného prostranství po dobu maximálně jednoho dne, 

b) do konce příslušného kalendářního roku, pokud se jedná o poplatek stanovený paušální 

částkou, 

c) v ostatních případech do 15 dnů dne, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství 

započato. 

 

Čl. 11 

Osvobození a úlevy 

Kromě zákonných osvobození od poplatku podle § 4 zákona o místních poplatcích se 

od poplatku dále osvobozuje užívání veřejného prostranství podle čl. 9 písm. f) této vyhlášky,  

a to po dobu prvních pěti dnů užívání.  

 

Čl. 12 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku před zahájením užívání veřejného 

prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného 

prostranství.  

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku další údaje stanovené v čl. 18 této 

vyhlášky. 

(3) Údaj rozhodný pro zákonné osvobození od poplatku podle § 4 zákona o místních 

poplatcích je poplatník povinen ohlásit a doložit do 15 dnů ode dne, ve kterém nastala 

skutečnost zakládající nárok na osvobození. 



(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu ohlásit 

do 15 dnů ode dne, ve kterém změna nastala. 

(5) Poplatník nemusí plnit ohlašovací povinnost v případě, že se jedná o užívání veřejného 

prostranství po dobu maximálně pěti dnů. 

 

 

 

ČÁST IV. 

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 

KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ  

Čl. 13 

Vymezení poplatku 

Podrobnosti poplatku upravuje § 10b zákona o místních poplatcích. 

Čl. 14 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 450 Kč za jednoho poplatníka a za kalendářní rok a je tvořena: 

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 200 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady roku 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 

2350700 Kč, počet poplatníků činil 4569, a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 2350700 děleno 4569 = 514 Kč, přičemž maximální výše této složky poplatku 

činí 750 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle 

odstavce 1 písm. b) ve výši 200 Kč.  

Čl. 15 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla. 



Čl. 16 

Osvobození a úlevy 

(1) Kromě zákonných osvobození od poplatku podle § 10b zákona o místních poplatcích se 

dále od poplatku osvobozuje fyzická osoba 

a) která v kalendářním roce, za který se poplatek platí, nedovrší 4 let věku, 

b) s místem trvalého pobytu na ohlašovně1 a v ulici Soboňské rybníky (z důvodu 

nedostupnosti svozového vozu), 

c) pobývající mimo území České republiky po dobu delší než 8 měsíců příslušného 

kalendářního roku, 
 

d) umístěná ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních ústavní sociální péče a v léčebně 

dlouhodobě nemocných po dobu delší než 8 měsíců příslušného kalendářního roku, 
 

e) ve výkonu trestu odnětí svobody nebo v ochranné vazbě po dobu delší než 8 měsíců 

příslušného kalendářního roku. 

(2) Úleva od poplatku se poskytuje ve výši 50 % sazby poplatku studentům středních, 

vyšších odborných a vysokých škol po dobu studia, pokud studují mimo území města 

Vracova a současně jsou po dobu studia a v souvislosti se studiem ubytováni mimo 

území města Vracova. 

Čl. 17 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník, jímž je fyzická osoba přihlášená2 v městě Vracově, není povinen podávat 

správci poplatku ohlášení o vzniku své poplatkové povinnosti. Rovněž není povinen 

podávat ohlášení o zániku své poplatkové povinnosti. Tyto údaje zjistí správce     

poplatku. Tímto ustanovením není dotčena ohlašovací povinnost poplatníka uvedeného    

v odstavci 2. 

(2) Poplatník, jímž je fyzická osoba, která má na území města Vracova ve vlastnictví stavbu 

určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená2 žádná 

fyzická osoba, je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Ve stejné 

lhůtě je povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti. Dále je mimo údajů stanovených 

v čl. 18 této vyhlášky povinen ohlásit správci poplatku i tyto doplňující údaje: evidenční 

nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li 

stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede parcelní číslo pozemku, na 

kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je povinna ohlásit orientační nebo 

popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění       

v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení 

podle tohoto odstavce, je poplatník povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, ve 

kterém změna nastala. 

                                                 
1
 Zákon č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon               

o evidenci obyvatel). 
2
  § 16c zákona o místních poplatcích. 



(3) Údaj rozhodný pro zákonné osvobození od poplatku podle § 10b zákona o místních 

poplatcích, jakož i na osvobození od poplatku podle čl. 16 odst. 1 písm. c), d), e) této 

vyhlášky a úlevy od poplatku podle čl. 16 odst. 2 této vyhlášky je povinen poplatník 

ohlásit a doložit správci poplatku do konce příslušného kalendářního roku, ve kterém 

nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě je 

poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození nebo úlevu. 

(4) Údaj zakládající nárok na osvobození od poplatku podle čl. 16 odst. 1 písm. a), b) této 

vyhlášky, tj. věk a místo trvalého pobytu, není poplatník povinen ohlašovat. Tyto údaje 

zjistí správce poplatku. 

 

ČÁST V. 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ 

Čl. 18 

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti 

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 

místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; 

právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat            

v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo 

plátce, 

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, včetně skutečností 

zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti. 

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu 

Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru 

nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu 

svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 

Čl. 19 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se: 

1. Obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění 

obecně závazné vyhlášky města Vracova č. 1/2012, obecně závazné vyhlášky města 

Vracova č. 7/2012, obecně závazné vyhlášky města Vracova č. 3/2015 a obecně závazné 

vyhlášky města Vracova č. 1/2017. 



 

2. Obecně závazná vyhláška města Vracova č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné 

vyhlášky města Vracova č. 3/2011. 

3. Obecně závazná vyhláška města Vracova č. 7/2012, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Obecně závazná vyhláška města Vracova č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Obecně závazná vyhláška města Vracova č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 20 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- ----------------------------------------

Petr Fridrich Jaromír Repík 

místostarosta Města Vracova                                                      starosta Města Vracova 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ………………………… 

Sejmuto z úřední desky dne:      ………………………… 

 


