
                     Obec    HABŘÍ 
 
               Obecně  závazná vyhláška č. 2/2003 
 
           o   místních  poplatcích 
 
 
      Zastupitelstvo  obce  Habří  vydává  dne  12.12.2003  podle 
ustanovení ő  14, odstavce 2  zákona č. 565/1990  Sb., o místních 
poplatcích,  ve   znění  pozdějších  předpisů   a  v  souladu   s 
ustanovením ő 10, písmeno d) a  ő 84 odstavce 2 písmeno i) zákona 
č.  128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění  pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 
 
                             Oddíl I 
                       Základní ustanovení 
 
                              Čl. 1 
 
1. Obec Habří vybírá tyto poplatky: 
 
   a/ poplatek ze psů, 
   b/ poplatek z ubytovací kapacity 
 
 
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 
 
 
 
                            Oddíl II 
                         Poplatek ze psů 
 
 
                              Čl. 2 
                        Předmět poplatku 
 
     Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. 
 
                              Čl. 3 
                            Poplatník 
 
1. Poplatník je fyzická nebo  právnická osoba, která je držitelem 
   psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. 
2. Poplatník  je  povinen přihlásit  psa do  evidence na  obecním 
   úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost 
3. Poplatek    neplatí   osoby  uvedené   v  zákoně   o  místních 
   poplatcích.�1) 
 
 



 
�                              Čl. 4 
 
     Sazba poplatku činí ročně: 
 
a/ za prvého psa                                 50,- Kč 
b/ za druhého a dalšího psa                      70,- Kč 
 
 
                             Čl. 5 
                       Splatnost poplatku 
 
     Poplatník  je  povinen  zaplatit poplatek do  31. 3. každého 
roku. 
 
 
                           Oddíl  III 
                  Poplatek z ubytovací kapacity 
 
 
                              Čl. 6 
 
Poplatek  z   ubytovací  kapacity  se  platí  z  využitých  lůžek 
v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. 
 
 
                              Čl. 7 
 
1. Poplatníkem  je ubytovatel, kterým  je fyzická nebo  právnická 
osoba, která přechodné ubytování poskytla. 
 
2. Ubytovatel  je povinen vést v  písemné podobě evidenční knihy. 
Údaj o účelu pobytu se neuvádí. �2) 
 
 
�                              Čl. 8 
 
1. Sazba poplatku činí: 
 
   chaty    -  4,- Kč za každé využité lůžko a den 
   budova   -  4,- Kč za každé využité lůžko a den 
 
2. Poplatku  nepodléhají  ubytovací kapacity  uvedené v  zákoně o 
   místních poplatcích. �3) 
 
 
�                              Čl. 9 
 
     Poplatek je splatný každoročně  do 15.2. po předložení knihy 
ubytovaných. 



 
 
                            Oddíl  IV 
                 Ustanovení společná a závěrečná 
 
 
                             Čl. 10 
 
1.  Nebudou-li  poplatky  zaplaceny  včas  nebo  ve správné výši, 
může obecní úřad poplatek zvýšit až na trojnásobek. 
 
2.  Obec, která  poplatky spravuje,  může na  žádost poplatníka z 
důvodu  odstranění  tvrdosti  poplatek,  nebo  jeho příslušenství 
zcela, nebo částečně prominout. 
 
3.  Při porušení  stanovených povinností  nepeněžité povahy  může 
obecní   úřad   uložit   poplatníkovi   pokutu  podle  zvláštního 
zákona.�4) 
�                             Čl. 11 
 
     Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích ze dne 1.3.1998. 
 
 
                             Čl. 12 
 
     Tato vyhláška byla vyvěšena od 13.12. do 27.12.2003 a nabývá 
účinnosti dnem 1. 1. 2004. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
�1) �ő 2.  odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.  o místních poplatcích ve 
   znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
�2) �ő 3. odst. 4 zákona 
�3) �ő 7. odst. 2 zákona 
�4) �zákon  č.  337/1992 Sb.  o správě  daní a  poplatků, ve  znění 
   pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
                                        Josef Chromý 
                                         starosta obce 
 
 
 

Jan Chromý 
                                     zástupce starosty obce 


