obec BřeŽany
zastuPiteIstvo
ob6eBřeŽany
obecnězávaznávyhláškaobceč'3/2017'
o mistnichPoplatcich
zaslupleslvoobceBřežany
se nasvém
zasedáni
dne7']220]7usnesenim
č

vydál na zák|ádés 14 odsl 2 zákon. č 565/1990sb o mishich pop|élcich.
ve zněnl
pozdějšlch
předpsúa VsoÚadu s s ]0 plsm d)a s 84odst' 2p|sm' h)zákonaě' 128/2000
piedpisú,lltoobecnézávaznouVyhášku
sb ' o obc ch (obecniziizeni).ve znénipozdé]šich

ZAKLADNIUSTANOVENI
č | '1
Úvodni ustánov€ n i
(]) obec Břežany
(dá|ejen,popalky)
zavádilouloVyháškoulylomlstnipop|atky
a) popatekze psú.
pÍoslranstvi
b) popatékza.uživániVeie]ného
(2) ŘízeníopopalcichVykonává
(dá|ejénspÍávce
popaIku')'i
obecnlúřad

čÁsTIl.
PoPLATEKzEPsŮ
Č |2'
PoPIatnika předmětpop|ált(u
(l) Pop|alek
psa'oŽile|em
je fyzickánebopráVn
ze psúp|ať
dÉitéI
ckéosoba'kterámá
lfoa ý pobylnebosid|ona územiobceBiežanyl

(2) Pop]aIek2epsúse p ali2e psúsialších3 mésicú..

.

5 ]a odí 3 zeona č
,E2o!.|,ďondo'
{r.ÓdÓ5''R
-9
2odí , Žá|onaon ínkh pqakrh

ve ziěd pozdějšchpl.dpsi (dálejen 'zákon

č|.3
vznik a zánik pop|.lkovó PoVinnosti
(1) Popatkovápovinnosl
psá vdén kdypes dovršslářílii měsicúnebo
vznikádržite|
psa51alšiho
V den.kdyse slaIdÉteem
tiiměsicn
(2) V piipadé
drženipsapo dobukralšineŽjeden
rokse p|atipop|átek
V pomémé
Výši
pÓčlu ŽápÓčatých
klerá odpovidé
ké|endářnich
měsicÚ Př změněmis(átNa|ého
pobyl! nebo sid|á plal dťŽile|
psa popatek od počátkukaendářníhoměsice
po měsicivekleémzměnanasla|a.
nésedujiciho
novépiisušné
obc .
povnnostzanikádnem kdy piesta|abý|lyzickéneboprávncká osoba
{3) Pop|alková
psa(nápřúhynem
psa jehoztÍátoudarován]m
přóemžse
dÉite]eň
nebopÍodeiem)
popalekp atii Žazapočatý
násláá
ká endál.|měslcVeklerém
lakováskuleóňost

č|.4
oh Iešovací
Povinnost
psaje poÝinen
povnnosl!dÓ
(1) Déile|
15
ohásl spráVcpopalkuvznksVépop|alkové

dnůodednejejihoVznkU ledy ode dne,kdy pes dovÍŠ
| státilti ňěsicú.ebo dne kdy
naby p96 slaršiholřiměsicú slejnýmzpÚsob€ m ]e povinenoznámt lakézánk své
pop|alkové
povinnosl'

(2) Povinnosloh ásil drženipsa má osobá.kle|á]eÓdpopálkuosvÓbozena
(3) Přip něnioh|aŠovacipovinnosti]e
držleLpsapovinensoučasně
sdě|itsprávcipopalku
n ě k t e r é d a K í n d á ] e s l a n o v e n2é
0 tvé
čl|o v y h | i š k y

Č |5'
Sazba poplatku
(]) sazbapop|álkuza
kaendářnlrok
éni:
psa
a) za pruniho
',
', ', ',
50 Kč.
b) zadruhéhoakaždéhoda|šihopsatéhoždrŽte|e
100Kě
je
c) za psa JehoŽdÉile|em požýale|nvaidniho'staÍobnlho
vdovského
nebo
je
jed
piÍmu
poŽVale|
vdoveckého
dúchodukteď ]eho ným zdro]em
anebo
slotóihodúchod!
'. .. '. '' '. ' '40Kě.
d) za druhéhoa každého
dalšihopsa léhoŽdÉile|e.poživatele
invadniho
starobnjho.
vdovského
nébovdoveckého
dúchoduktedj€ jeho]ediným
zdrcjem
při]muanebopož]vate]e
sřolčího
dúchodu
50 Kč

č|.6
Splatnostpoplatku
(1) Popatekjespalný nejpozdě]i
do 31 12 přisUšného
káéndářnihoíoku

!!

2ods ra4zaronaomnndpopr..h

vodstavci1.je pop|álék
<2)vznikn€ . ]i popátkovápovinnoslpo dat! sp|alnostiuvédéněm
sp|átnýnejpozdé]ido15. dne mési@ klóď nás|édu]é
po mě.íci. ve kteÍémpop|atková
povinnoslvznik|a.nejpozdějivšak
do kon.e ďis|ušného
ka|endáiniho
Íoku,

é | '7
$voboz€ n l.

ú|€ v y

od pop|alku
ze psÚjeosvobozen
d.žile|ps..
kleďm]e osoba.evidomá.
be2mocná
á osoba
s těŽkýňzdrávolnimpostiŽenimkte.áje d.žil6|6ňpÍúk..uzÍPlP pode zv|ášhíhoprávního
piedpis!'osobapÍováděj|cl
vý.vikp5úllčenýchk doplovodu
téchto
osob.osobaprovÓzujiČi
psy néboosoba'kle|éslanovipovinnogt
útu|ek
zř|zenýobciproarscanéneboopušté.é
držéňiapoužíVánipsaŽvášh|právnlplédps"

čÁsT|||.
PoPLATEKzÁ UŽiVÁNiVEŘEJNÉHoPRoSTRANSTVí
ě|.8
Pi€ d mĚt pop|átku'poP|.tnik

(r) Pop'atekza už.vániVéřéjóého
p.os|r.nslvi se vybi.á 2a a|áštni uživániveiejného

pÍoskánstvi.Ke.ým se íozlmi DíováděniýýkopÓvý.h pB.i. Umisténido.ásných
prc pGkytován|pÍodeJóá s|Užeb'píoUmisténi.siávebnich
slaveb a zaňzenis|oužicich
nebo Íek|amnícÉ
záiiŽení.zaliz6ňl cúkÚú' |unápá*úa jiných obdobnýó al.akci
umistěnisk|ádek'vlhlazeníldaléhop.rkovácihomísla. uŽivániloholoposÍanslvi
prc ku|tumi'
sponovnla rék|áňň|
akce nebopotiebyfuoÍby
f|mových
a te|ev]z.ich

pÍÓ9lEnglvlp
allíyzické
iprávnické
osoby.kteÉ!živail
t2) Pop|alekzaužíVán|veře]ného
proskanslv|
Veie]né
způsob6m
uv.d€ n ýmv odslavc1'?

Čl9
'
voi9,néprogtran6tvi
pode táo vyh|ášky
Pop|alek
píGt|anslví.
Be p|al za uživáni
Véř.]ných
kterájsou
Uvedenajmenovitě
v pii|ozrč ]. kterálvo|l.édlhou
9oučá9l
lelovyh|ášky'

Č|'
1o

povinnosli
vznik a á.ik Pop|a{(ové
Poplatek se p|ati od p.véhodne. kdy 2a.á|o uŽiváni wňéjnéhoposlranstvi. až do
dne' kdy iolo uživániÍaktickyskonú|o'
3g,odí,záimaontshiópopd.lcrr
pe ádď
l á*oÉ o mÉhich
:s.dd
4
odsl
2
zárona
o
ňiMich
!
@9abiď

č|.11
oh|ašovacioovinnost
(r) Poplalnik]e
povinen
oh|ásit
spÍávcipop|.tku
nejpozdě]i5
dnípiedzahájenim
Uživáni

veiejnéhoploslEnslvi piédpok|ádánou
dobu. míslo,zpÚsob .Výněru !ž|váni
prostranslví
prostÍanstvipo
Vpřipaděuž|vánlvetejného
dobUkÍatŠ|neŽ
2
veř9jného
nnoll|e]pozděj
v denzaháj€ n lu, vá.|Ýéřéjíého
dny]epovnensp|.l ohašov.cipov
pÍoslr.nstÝl
připadne
Pokudtenloden
na sobol! nedé|nebos|álemuznanýsválek
p0V
popá1nlkpovinen
nás|edujicIprecovn
den,
5p|n(ohašova.l níoslnejb|iže
]é
je dá|e povinenoh|áElsp|ávc poplatkuněKeé dá|šlÚdai. gtanovené
(2) Pop|atn|k
(3) Po ukonÓeniužíváni
Eieiného pÍÓíráňsfui]époplatnikpovinenÓň|ásit3kulečný
stav

15dno
údajú
uvedéných
vodsl'1ňejpozdélido

Č|,12
sazbapop|áiku

(r) sázba pop|5lkučinizá
každý
i zepoěálýň, a káždý
izapoéáry
den

a) za um|stěn|
doěasných
skveb a zailzenl soužicichpro poskyIováni
s|!žeb

t

za vVhl.zení1rua]ého
oatkovaclhÓňislá

g) za J,iván ve;ere-o ptos|ánslv'plol€ < áŤriá<e
h) za uŽlvá.l ýeiej-é.o proslla-slvi pÍo pollÉbylvorby ILnovýc\

( 2 ) obec al.nowje pop|ále{paÚšá|ničáslkoutáklo:
á)
b)
c)

Žaumís|ěni
1ooo'-Xď.ok'
Ek|amního
eiizeni
za umíslění
slavebniho
zařizeni
5o'-'Kďměs|c.
z. umlslěnízařizeníu.apa.ld. cirkusÚa ]inýchobdobrýchakák.l 1000.-

spIaíno3tPop|atku
( 1 ) Pop|.lekve výšislanovéné
pod|e.. 12 odsl l ]e spahý vden záhájénluŽlváni
(2) Pop|alekve výŠi
pÓd|6č| 12 odsl 2je sp|alrývden z.hájenluživári
stan@ené

je dnem'
(3) Pňpadne.|
|húla
spahoslina sobolu.neděinebo slálemuznaný9vá1ek.
je popahik povinen
kterém
svoiipoÝinnost
sph l' nejbiže
Č|.14
osvobozéni. úlóvy
a) za VyhÍazení
lfoaéhoparkovaciho
m|slaproosobuzdravohěposliŽeno!3
p|oslíanslví
na Veieiném
b)z akcipořádaných
ulóenna chadtalvni
ieiichŽvýlěžek]e
plospěŠné
a Vele]né
úč€y'

ěÁsT|v.
UsTANovENísPoLEČNÁA zÁVEREČNÁ
Č |2' 0
povinnosti
spoIečná
ustanovení
k ohIašovacÍ
(]) V oh|éšenl
pop|ahik
nebop|átce
uv€ d e "
jména á přijmeninebo nézevnebo obchodniírmu obecný
3) jméno'popřipadé
idenlilikáloÍ.
by| přidé|en'
misto pobylunebo sldo ňisto podnkáni.poplipádě
právnickáosoba UvedetéŽosoby kteréjsou ]e]im
da|šiadresypÍodoručovánii
jňénemoprávněnyjednat
V popálkovýchVěcech
platebních
b) čisa všechsvých úétú
u poskytovátelú
suŽeb vóelně pÓskt'tovaie|ú
lěchlo sužeb v zahranči.UŽ]Váných
v souvis|oŠl
s podnikate|sko!
ěnnosli
pop|álkusouviŠiŠ
podnkale|skou
vpřipadě Žépředmét
nebo
činnoíipoplatnika
p átce
c)

da|šlúdajea skuleÓnostirozhodnépío slanovenívýšepopatkovépovnnosl]
Vó€ l ně skulečnosti
Žak|ádájicich
náÍokna úlevunebo piípad|éosvobozeniod
popatkové
povnnosti

(2) PÓp|alniknebo p|álce kteď neňá sido nebo byd|šlěna územič|enského
stálu
Evropgké
prosloru
une ]inéhosmUvnihostálu Dohodyo Evlopskémhospodářském
požadovaných
nebo ŠÝýcaÍské
konf€ d erace lvede k|oměúdajú
V odslavci2 adresu
svéhoznocněn.e V tuzemskupÍodoÍuĚováni']]
(3) Dojde|i ke zméněúdéjn
čiskulečnosli
uVede.ýchÝ oh|ášeni]e pop]atnik
nebÓ p|álce
. astaa
povinentulozměnuoznámitdo]5dnúodedne,kdyn
: $ 4 odd 3 zďmá o ňGhlch popbt .h
".91 odí. ] rs dn vébz*ďá Ó ňkhi.s @p á. ch
l ákoia o nhhrch @p dcth
];51€ ď í
]
4
a
o
d
í
, z á l o n áo m ' n c h p o p 3 . ( h
.. s5 ] ! á o ď í
] zijiono
a mínó eoedrd

é | '2 1
popIatku
NavýšenÍ

(1) Nebudou-ipop|atky
zapacenypopalnikemvóas neboVe sp.áVné
Výši'Vyfrěřim!
obecniúiadpopalekp|alebnlmvýměÍemnebohroÚadnýňpledprsnýňseznam
(2) NebUdoU.
p|álcem
popalk!Včag
ipÓp|átkyodvedeny
neboVespíéVnévýši'
vyměřimU
popalekp|alebnim
obecniúiad
Výmélem
k přiméúhíadě''.
(3) Včásnezap|acené
popaiky.ebočásllěchto
popalkj mŮž€ obecni
neboneodvedené
ú i a d z V ý š l a ž n a l r o ] n ét sool obzeVký š e n i i e p ř i s | u š e n s l v i m p o p l a t k u ' !

at.zz

odpovédnostze 2aPIaceniPoPletku
(1) Vznikne.|l
nedopalek|a pop|alkupop|alnikovkleď ]e ke dn sp|atnostnez|e(ý
pné
a nenaby
svéprávnosli
neboklerýje ke dn]sp|ahostiomezenve svépréVnosI
a by|mu]úenován
opatÍovnik
spEvujici]ehojmén]přecháŽipopa(kovápovinnost
prp|átnika
tohoto
na zákonného
záslupcenebotoholoopalrov|ikái
zákonnýzáslupce
.
procesni
postaveni
jakopop|álnik
neboopatrovnlkmásleiné
(2) Vpřipádě pod|eodstavce1 Vyméiiobecniúřadpopalekzákonnému
záslupcinebo
r7
popatnika
opalrovnlkovi
(3) .]eI zákonnýchzáslupcúnebo opátrovníkÚ
Vice.]sou povlnn pnl pop|alkovou
pov]nnosl
spo|eÓně
a nerozdi|něl3

č1.23
Přechodnáa zrušovecí
Ustánovoní
(1) Na práVniVáahy vznik|épied€ dnem nabýi účnnosliIéloVyháškyse Vzlahu]i
jch ab€ c ně ŽáVáznýchVyh|éšek
ustanovení
dosavadn
(2) zrušujese obecně2áva2návyllláškaobce č 3/2015omístnimpopatkuze psÚ za
p.oslranslvi.
užiVánIVele]ného
obě ze dne 30.]1 2015

el.24

Účinnost
TatoobecnězávaznáVyháškanabJ'á úěnnosldneml,l'2013

"..ž.

schvá|emna2o Bř€Žány dne:
vyÝéšéňo
n. úÉdni
dB@ dné:21l 1'2017
sejmuto
z úledn|
d$ky dne:

Příotl č.l k obMč t.ťfué rah|íl.. čJ20t 7 o bíirDfubmDtÍ.t.h
Přehledvcřejných
prsllmstvi'zaj.jhhŽúlvánIseiabld miínipoplolck
2 uŽiÝán|
Po..ú.t p.r.e|.i ři!|o I

2972ll PK { Př.d těl@\icío! . naPr sra(u)
460l/| (plackolentělocvičny)
pďku podplac.mu haly)
4602 (část
822! (p|acMd Milcskovýn n.pod sý?c.)
5240 (eía. plÁŽu rybnika)
3699/l(pÍosloryod Ma]Goýéhošpod.nkolemskl.púoŽ
k p|acuu Fájnonových
nahoĎIulici)
]698/l (Prcío. l@|.main4lé zdi' Š..j!h.eía od &ry. kol€n
Špičáld.
sllepú)
3ó99/4(PrcŠoln.proti MikelIolým' HoškoÝýn,Uhieh'')
1065/l(proslo.
kolenšoťókuažpo výjezdme' Ba|adovýň
a
.7ó7! (vedleou.H6ičty \ poloku)
.Í7ó714
(p@sto!n.Ži poŠtou
. ,uřenlkovou)

OBEC

:l ý)11,,,q

schÝáleno
nazo BřeŽÚr dne]
vy!ěŠeno
nuúiedni
deskudne 21'll'20l7
sejmutoz úiedni
deskydnc :

