
Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky 
č. 1/2006, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místních poplatcích 
 

Zastupitelstvo obce se usneslo dne 27. 2. 2006 usnesením č. 4 vydat podle ust. § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl. 1 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místních poplatcích se mění takto: 
1. čl. 4 včetně nadpisu zní: 

„Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů 
ode dne jejího vzniku. 
2) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů 
ode dne jejího zániku. 
2) Ohlašovací povinnost podle odst. 1 má i poplatník, který je od placení poplatku podle zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen, a tuto skutečnost 
musí správci poplatku prokázat. 
3) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku 
nebo na osvobození, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku. 
4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník podle ust. § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, povinen sdělit správci poplatku své plné jméno nebo 
název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, příp. identifikační číslo organizace. 
5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy 
v domě chované.“ 

2. Čl. 7 se zrušuje. 

3. Čl. 8 včetně nadpisu zní: 

„Čl. 8 
Splatnost poplatku 

1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a 
to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby. 
2) Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku.“ 

4. V čl 16 se slovní spojení „Správce poplatku“ nahrazuje slovem „Obec“. 

Čl. 2 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2006. 
 
 
 
 
 Ladislav Martinů Petr Šváb 
 starosta místostarosta 
 
Vyvěšeno na úřední desce :  3. 3. 2006 
Sejmuto z úřední desky: 


