
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LITOVEL č. 1/2003, 
 

"O místních poplatcích",  
 

Zastupitelstvo města Litovle se usneslo dne 11. 12. 2003 vydat  podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona 
č .  ČNR č .  565/1990 Sb.,  o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu 
s ustanoveními § 10 písm. a) a v souladu s ustanoveními § 84 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní 
zřízení),  ve znění pozdějších předpisů  a to obecně  závaznou vyhlášku: 
 

Oddíl I.  
 

Č l .  1 
Základní ustanovení 

 
(1) Město Litovel vybírá tyto místní poplatky: 
a) poplatek ze psů  
b) poplatek za užívání veřejného prostranství 
c) poplatek z ubytovací kapacity 
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

města 
 
(2) Výkon správy těchto poplatků  provádí Městský úřad Litovel (dále jen „MěÚ“) 

prostřednictvím svých zaměstnanců  č i  j iných pověřených osob, které svou 
způsobilost k výkonu správy prokáží příslušným průkazem. 

 
Oddíl II.  

Poplatek ze psů  
 

Č l .  2 
Předmět poplatku 

 
Poplatku podléhají  psi  starší  tří  měsíců .  

 
Č l .  3 

Poplatník 
 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a která má na 
území města trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatek ze psů  platí  držitel obci příslušné podle 
místa trvalého pobytu nebo sídla. Př i  změně  místa trvalého pobytu nebo sídla platí  držitel 
psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,  ve kterém změna 
nastala, nově  příslušné obci.  Při  změně  místa trvalého pobytu nebo sídla platí  pro výpočet 
poměrné výše poplatku obdobně  článek 6 .  
 

Č l .  4 
Oznamovací povinnost 

 
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 30-ti dnů  nabytí psa do 

vlastnictví a vyplnit přiznání k poplatku. Jakmile pes dovrší stář í  tří  měsíců ,  je 
poplatník povinen zaplatit  poplatek dle č l .  9 této vyhlášky. 



(2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i  poplatník, jehož pes je od 
poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto 
skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.  

(3) Držitel psa, který je poživatelem invalidního, starobního č i  vdovského důchodu, 
jenž je jeho jediným zdrojem př í jmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, musí při  
uplatnění snížené sazby poplatku dle č l .  6 odst.  3 a 5 tuto skutečnost správci poplatku 
prokázat buď  přímo v oznámení o nabytí psa do vlastnictví nebo do 30-ti  dnů  od vzniku 
této skutečnosti.  

(4) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost,  která 
má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku, a to do 30-ti  dnů  od jejího 
vzniku. 

(5) Při  plnění oznamovací povinnosti  je poplatník povinen sdě lit  správci poplatku 
své pří jmení a jméno nebo název právnické osoby, bydliště  nebo sídlo, rodné číslo nebo 
IČO. Je-li  poplatníkem fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, 
uvede též čísla účtů  u peněžních ústavů ,  na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z 
její  podnikatelské činnosti .  

(6) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně  
ohlásit  všechny psy v domě  chované.  

 
Č l .  5 

Identifikace psů  
 

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes 
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného 
psa, i  kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník 
povinen správci poplatku nahlásit  nejpozději  do 15-ti  dnů .  

 
Č l .  6 

Sazby poplatku 
 

Poplatek ze psa činí  ročně :  
(1) Ve městě  

- ze psa chovaného v rodinném domě  150, -  Kč  
- ze psa chovaného v ostatních obytných domech 600, - Kč  

(2) V integrovaných částech města 
- ze psa chovaného v rodinném domě  70, -  Kč  
- ze psa chovaného v ostatních obytných domech 150, - Kč  

 
(3) Ze psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního a          

        vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem př íjmu, anebo      
        poživatel sirotčího důchodu, se poplatek snižuje o 50 %, maximálně   
        však činí 200, -  Kč   za kalendářní rok.  

(4) U druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.  
V případě  držení psa po dobu kratší než jeden rok, se platí poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu i  započatých kalendářních měsíců .  
(5) U druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je poživatel 
invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatel sirotčího důchodu,  se poplatek zvyšuje o 50 %, maximálně  však 
č iní 300, - Kč .  

 
Č l .  7 

Osvobození 



(1)Od poplatku ze psů  je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
bezmocná 1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl př iznán III.  stupeň  
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 2),  osoba provádějící  výcvik 
psů  určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zř ízený obcí pro 
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis 3).  
 (2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy nejpozději  do 31. 3. příslušného 
kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá. 
(3)Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li  důvod osvobození. Poplatek se znovu 
zač íná plati t  za měsíc následující  po měsíci ,  v němž důvod osvobození pominul. 
 

Č l .  8 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
(1) Poplatek se platí  od prvního dne měsíce následujícího po dni,  kdy poplatková 

povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 
sazby stanovené v č l .  6.  

(2) Zanikne-li poplatková povinnost,  musí tuto skutečnost poplatník správci 
poplatku oznámit ve lhůtě  dle čl .  4.  
 

Č l .  9 
Splatnost poplatku 

 
(1) Poplatek je splatný: 
a) nečiní-li  více než 500, - Kč  ročně ,  nejpozděj i  do 31. 3. příslušného roku 
b) č iní-li  více než 500, - Kč  ročně ,  ve dvou splátkách, vždy nejpozděj i  do 31. 3. a 

31. 5. příslušného roku 
c) poplatek dle písm. b) lze zaplatit  i  jednorázově  v termínu dle bodu a). 
(2) Při  nabytí  psa do vlastnictví v průběhu kalendářního roku je poplatek na 

příslušný kalendářní rok splatný ihned ve výši dle č l .  8 odst. 1. 
 

Oddíl III. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 
Č l .  10 

Předmět poplatku 
 

Předmě tem poplatku je užívání veřejného prostranství  zvláštními způsoby, kterými 
se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících  
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,  
zařízení cirkusů ,  lunaparků  a jiných obdobných atrakcí,  umístění skládek, vyhrazení 
                                                           
 

1) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 
2) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., "o sociálním zabezpečení", ve znění pozdějších předpisů 
3) např. zák.č. 449/2001 Sb., "o myslivosti", ve znění pozdějších předpisů 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,  sportovní a 
reklamní  akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních dě l .   

 
Č l .  11 

Veřejné prostranství 
 

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí,  ulice, tržiště ,  chodníky, 
veřejná zeleň ,  parky a další prostory přístupné každému bez omezení,  tedy  sloužící  
obecnému  užívání,   a to bez ohledu na vlastnictví k tomu prostoru5). 

(2) .Seznam veřejných prostranství tvoří  pří lohu této vyhlášky.  
 

Č l .  12 
Poplatník 

 
(1) Poplatníkem je fyzická i  právnická osoba, která užívá veřejné prostranství 

způsobem uvedeným v č l .  10. 
                                                                                                                   4

 
            (2) Užívá-li  stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků ,  odpovídají za 
placení celého poplatku společně  a nerozdílně .  Správce poplatku může uložit  zaplacení 
poplatku kterémukoliv z nich. 

 
 

Č l .  13 
Oznamovací povinnost 

 
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství 

nejméně  14 dní před započetím jeho užívání.  
 

(2) Při  plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen písemně  sdě l i t  správci 
poplatku pří jmení a jméno nebo název právnické osoby, bydliště  nebo sídlo, rodné číslo 
nebo IČO. Je-li  poplatníkem fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským 
subjektem, uvede též čísla účtů  u peněžních ústavů ,  na nichž jsou soustředěny peněžní 
prostředky z její  podnikatelské činnosti .  
 

Č l .  14 
Sazby poplatku 

 
Poplatek za užívání veřejného prostranství činí:   
 
(1) za provádění výkopových prací 2,-Kč  za každý i  započatý m2 a  
        každý i započatý týden, 
 
(2) za umístění dočasných staveb a zař ízení sloužících k poskytování 

prodejních nebo jiných služeb (stoly, pulty, stánky, mobilní buňky, atd.) 
50,- Kč  za každý i  započatý m2 a každý i započatý den,  

 
(3) za umístění restauračních stolků  a zahrádek sloužících k občerstvení 3,-  Kč  za 

každý i započatý m2 a každý i započatý týden, 
 

                                                           
4) § 34 zák.č. 128/2000 Sb. "o obcích", ve znění pozdějších předpisu4. 
 



(4) za umístění stavebního zařízení a materiálu při  stavební činnosti  za účelem 
realizace staveb a oprav plášťů  budov 2,- Kč  za každý i  započatý m2 a každý i  
započatý  týden,  

 
(5) za umístění stavebního zař ízení a materiálu souvisejícího s opravami     
        inženýrských sítí  a odstraňováním havárií  5,- Kč  za každý i           
        započatý  m2 a každý i  započatý den; 
        roční paušální částka činí 2.000, - Kč  

 
 
 
 

(6) za umístění reklamního zařízení  
 

a) tzv. velkoplošného, t j .  reklamy o plošné výměře nad 1 m2 za každý i  započatý 
m2  a každý i započatý den  10,- Kč ,  paušálně  za každý i  započatý m2 za 
každý i  započatý měsíc 240,-Kč  a za každý i započatý m2  paušálně  za 
každý rok 2.400,- Kč ,   

 
b) o výměře do 1 m2 včetně  za každý i  započatý m2  a každý i započatý den 5,- 

Kč ,  paušálně  za každý i  započatý m2 za každý i  započatý měsíc 50,-Kč  a za 
každý i  započatý m2  paušálně  za každý rok 500,- Kč .  

 
(7) za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 
 

a) pro osobní vozidla 150,- Kč  za kalendářní měsíc; roční paušální částka činí  
1.500,- Kč ,  

 
b) pro nákladní vozidla, autobusy a traktory 500,- Kč  za kalendářní měsíc; roční 

paušální částka č iní  5.000,- Kč .  
 

               Ustanovení odst.  6 se nevztahuje na vyhrazení trvalého parkovacího                
               místa v zóně   regulovaného stání, které je upraveno ve zvláštní      
               obecně  závazné vyhlášce města Litovle. 5)  

 
(8) za umístění a provoz  
 

a) zařízení cirkusů  za pobyt v délce do 4 dnů  paušální platba 2.000,-Kč  za 
pátý a každý další den paušální platba 200,-Kč ,   

 
b) lunaparků  a j iných obdobných atrakcí za pobyt v délce do 5-ti dnů  paušální 

platba 3.000,-Kč  a za šestý  a každý další den paušální platba 300,-Kč ,  
 

(9) pro účely užívání tohoto prostranství pro kulturní,  sportovní a reklamní 
akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl     

        10,-Kč  za každý i  započatý m2  a každý i započatý den.              
 
(10) za skládky movitých věcí (palivové dř íví,  stavební materiál apod.) 10,-Kč  

za každý i započatý m2  a každý i započatý týden.              

                                                           
5) vyhláška města Litovle o zóně regulovaného stání. 
6) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., "o sociálním zabezpečení", ve znění pozdějších předpisů 
 



 
 
 
 

Č l .  15 
Osvobození  

 
(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:  
 
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdě lek je 

určen na charitativní a veřejně  prospěšné účely, 
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně  postižené 6);  tyto 

osoby musí svůj  nárok na osvobození správci poplatku prokázat, 
c) za umístění stavebního zařízení a materiálu u akcí organizovaných Městem 

Litovel,  
d) kulturní,  sportovní, vzdě lávací a společenské akce pořádané Městem Litovel,  

Městským klubem Litovel a základními organizacemi tě lovýchovných a 
zájmových svazů ,  jejichž sídlo je ve správním území Města Litovel.  

 
 

Č l .  16 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
 Poplatek se platí  od prvého dne, v němž došlo k užívání veřejného prostranství 
způsobem uvedeným v č l .  10, až do dne, kdy toto užívání skonči lo,  zařízení bylo 
odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu. 
 

Č l .  17 
Splatnost poplatku 

 
Poplatek je splatný: 
a) při  užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 30 dnů  nejpozdě ji  v den, 

kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, 
b) při  užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů  je možné poplatek 

rozdě l i t  v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první 
splátka je splatná nejpozděj i  v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství 
započato a druhá splátka nejpozději  do 15. prosince př íslušného kalendářního 
roku, 

c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. ledna příslušného 
kalendářního roku. 

 
 

Oddíl IV. 
Poplatek z ubytovací kapacity 

 
 

Č l .  18 
Předmět poplatku 

 

                                                           
 

 
 



 Předmě tem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k 
přechodnému ubytování za úplatu. 
 

Č l .  19 
Poplatník 

 
 Poplatníkem je ubytovatel,  kterým je fyzická nebo právnická osoba, která 
přechodné ubytování poskytla.   
 

Č l .  20 
Oznamovací povinnost 

 
(1) Poplatník je povinen písemně  oznámit zahájení činnosti  (poskytování ubytování) 

ve lhůtě  do 30-ti  dnů  ode dne nabytí právní moci povolení k této č innosti,  v ostatních 
případech do 10-ti  dnů  ode dne faktického zahájení této činnosti .  
 

(2) Při  plnění oznamovací povinnosti  je poplatník povinen sdě lit  správci poplatku 
pří jmení a jméno nebo název právnické osoby, bydliště  nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. 
Je-li  poplatníkem fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede 
též čísla účtů  u peněžních ústavů ,  na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její  
podnikatelské činnosti .  
 

(3)  Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě  evidenční knihu, do které 
zapisuje jméno a př íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště  
v zahranič í  a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které 
ubytování poskytl, den jejího př íchodu a odchodu, počet dní, po které bylo lůžko 
využito pro stanovení základu poplatku. Zápisy musí být vedeny přehledně  a 
srozumitelně .  Musí být uspořádány postupně  podle časového hlediska, stránky musí 
být č íslovány. Evidenční knihu uchovává ubytovatel po dobu 6 let od provedení 
posledního zápisu. Zpracování osobních údajů  v evidenční knize se řídí zvláštním 
právním předpisem 7).  
 
 

Č l .  21 
 

Sazba poplatku 
 

(1) Poplatek z ubytovací kapacity č iní za každé využité lůžko a den  
       2,- Kč .   
 
(2) Jedním dnem se rozumí započatých 24 hodin, nikoli den kalendářní. 
 

Č l .  22 
 

Osvobození 
 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: 
a) ubytovací kapacita v zař ízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů  a 

žáků ,  

                                                           
 

7) zákon č. 101/2000 Sb. "o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů", ve znění pozdějších předpisů 
 



 
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků  fyzických a 

právnických osob, které toto zař ízení vlastní nebo k němu mají právo 
hospodaření,  

 
 
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou 

užívána jako hotelová zařízení, 
 
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 

 
Č l .  23 

 
Splatnost poplatku 

 
 Poplatek je splatný vždy nejpozděj i  do 15-tého dne měsíce následujícího po uplynutí  
kalendářního č tvrtletí .  
 
 

Oddíl V. 
 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
 

Č l .  24 
 

 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je upraven ve zvláštní obecně  
závazné vyhlášce města Litovle. 
 

„Oddíl VI. 
 

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 
 

Čl. 25 
 

Předmět poplatku 
 

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem  do vybraných míst a částí města 
(dále jen "vybraná místa") v k.ú. Nová Ves u Litovle,  do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou 
dopravní značkou. 
 

Čl. 26 
 

Poplatník 
 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst 8). 
 

Čl. 27 
 

Sazba poplatku 
 

(1) Poplatek činí za každé motorové vozidlo vjíždějící do vybraných míst ve dnech pondělí až  pátek  
částku 10,- Kč/den v období od 1. 6. do 15. 9. kalendářního roku. 



 
(2) Poplatek činí za každé motorové vozidlo vjíždějící do vybraných míst ve dnech sobota,  
      neděle a ve dnech státem uznaných svátků částku 20,-Kč/den v období od 1. 6.  do 15.  
      9.  kalendářního roku. 
 

Čl. 28 
 

Osvobození 
8

(1) Od platby poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící  
      nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti 9).  
       
(2) Dále jsou osvobozeny osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské  

činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci. 
 

Čl. 29 
 

Splatnost poplatku 
 

Poplatek je splatný bezprostředně před vstupem do vybraného místa.  
 

Oddíl VII. 
 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

Č l .  30 
 

Sankce 
 

(1) Nebudou-li  místní poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměř í  správce 
poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit  včas nezaplacené poplatky nebo 
jejich nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na 
celé koruny nahoru. 
 

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto 
vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu 
ustanovení § 37 a § 37 a) zákona č .  337/1992 Sb.,  o správě  daní a poplatků ,  ve znění 
pozdějších předpisů .  
 

Č l .  31 
 

Lhůty pro vyměření 
 

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost 
určenou touto obecně  závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměř i t  nebo doměř it  do tř í  
let  od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla. 

(2) Byl-li  před uplynutím této lhůty uč iněn úkon směřující k vyměření nebo 
doměření poplatku ,  běží tří letá lhů ta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo 
                                                           

8) § 10 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
9) § 116 občanského zákoníku 
 
 

 



plátce o tomto úkonu písemně  uvědoměn .  Vyměř it  a doměř it  poplatek  lze  nejpozději  
do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
 

Č l .  32 
 

 Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů  zmírnění nebo odstranění 
tvrdosti  v jednotlivých případech poplatek nebo jeho př íslušenství zcela nebo zčásti  
prominout, a to na základě  písemné žádosti  a po uhrazení příslušného správního poplatku 
dle zákona č .  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů .  
 

Č l .  33 
 

Kontrola 
 

 Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této obecně  závazné vyhlášky provádí 
správce poplatku, Městská policie Litovel a kontrolní výbor a finanční výbor  
Zastupitelstva města Litovel .   
 

Č l .  34 
 

Zrušující ustanovení 
 

(1) Touto vyhláškou se zrušuje obecně  závazná vyhláška č .  4/1999 o místních 
poplatcích, ve znění vyhlášky č .  5/2000. 

 
Č l .  35 

 
Úč innost 

 
Obecně  závazná vyhláška Města Litovel č .  1/2003 nabývá účinnosti  dne 1. 1. 2004. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Blahoslav Papajk, v. r .                         MVDr. Vojtěch Grézl, v. r .  
    zástupce                                                        starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne :  21. 11. 2003 
Sejmuto dne :  8.  12. 2003 


	Čl. 15 

