MĚSTO CHODOV

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A CH O D O V A

č. 3 /2006,
kterou se mění a zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Chodova
Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR,
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I
Obecně závazná vyhláška města Chodova č. 14/1996, o spádových obvodech základních
škol města Chodova se mění takto:
1. V článku I. pod nadpisem Základní škola, Komenského ulice, Chodov se na konci
odstavce zrušují slova „ a obec Mírová“.
2. V článku I. pod nadpisem Základní škola, Husova ulice, Chodov se na konci odstavce
zrušují slova „ a obec Vřesová“.
Článek II.
Obecně závazná vyhláška města Chodova č. 1/1999. o místních poplatcích se mění takto:
1. Článek 6 zní:
„Článek 6
Sazby poplatků
Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
den zvláštního užívání veřejného prostranství:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje
- za dlouhodobé užívání nejméně 3 měsíce
15,-- Kč;
- za užívání kratším než 3 měsíce
55,-- Kč;
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa roční paušální částkou
5 000,-- Kč;
c) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
10,-- Kč;
d) za umístění stavebních zařízení, skládek, za výkopové práce
- na místní komunikaci2)
10,-- Kč
- mimo místní komunikace2)
5,-- Kč;
e) za umístění reklamního zařízení
10,-- Kč;
f) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10,-- Kč.“
2. V článku 7 písm. d) se za slova“o pronájmu stánku“ vkládají slova „či plochy“.
3. V článku 13 se odstavec 3 zrušuje.
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Článek III.
Obecně závazná vyhláška města Chodova č. 12/1999, o místních poplatcích ze psů
se mění takto:
1. V článku IV. odstavec 2 zní:
„2) Sazba místního poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo
poživatel sirotčího důchodu, činí částku 200,-- Kč ročně. Za druhého a každého dalšího psa
se tyto sazby zvyšují o 50%.“

2. V článku IV. se odstavec 3 zrušuje.
3. V článku V. nadpis zní: „Osvobození a slevy“
4. V článku V. odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:
„2)

Slevy z roční vypočtené sazby poplatku se poskytují poplatníkovi:
a)

Za psy trvale chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci1), ve
kterých má poplatník trvalý pobyt, činí sleva z místního poplatku ze sazby dle čl.IV odst.
1 ve výši 70%, dle odst. 2 pak ve výši 50%. Podmínkou přiznání této slevy je skutečnost,
že pes je trvale chován v řádně a dostatečně oploceném místě a poplatník učinil účinná
opatření, aby se pes nemohl nekontrolovaně pohybovat mimo toto oplocení.

b) Pro fyzické osoby podnikající a osoba právnické, používající psy trvale pro ostrahu
majetku pro podnikání v samostatných provozních budovách, činí sleva z místního
poplatku ze sazby dle čl.IV odst. 1 ve výši 50%. Podmínkou přiznání této sazby je
skutečnost, že místo se psem je dostatečně oploceno a poplatník učiní účinná opatření,
aby se pes nemohl nekontrolovaně pohybovat mimo toto oplocení.
c) Další sleva ve výši 30% se poskytne poplatníkovi:
1. na dobu pěti následujících kalendářních let, který nechá psa identifikovat
mikročipem,
2. po zbytek života psa, který je vykastrován.
Slevu dle bodu 1. a 2. je možno poskytnout souběžně.
d) Ve výši 100% od chvíle přihlášení k poplatkové povinnosti a celý následující kalendářní
rok za psa převzatého od Městské policie Chodov.
3)
4)

Prominutí nebo snížení poplatku z důvodu odstranění tvrdosti je možné na základě
písemné žádosti. Součástí žádosti musí být doklad o zaplacení správního poplatku3).
Osvobození od poplatku nebo sleva zaniká, zanikne-li důvod, pro který byla přiznána.
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) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“

5. V článku VIII. odstavec 2 se věty druhá, pátá, šestá a sedmá zrušují.

Článek IV.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Chodova č. č. 22/2001, o čistotě a veřejném
pořádku.
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Článek V.
Zmocňovací ustanovení a účinnost
1. Správní odbor Městského úřadu Chodov se zmocňuje, aby vydal úplné znění obecně
závazných vyhlášek města Chodova č. 14/1996, o spádových obvodech základních škol,
č. 1/1999, o místních poplatcích a č. 12/1999, o místních poplatcích ze psů.
2. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 68/2006
dne 20. června 2006 a je účinná od 1. srpna 2006.

Ing. Josef Hora, v. r.
starosta

Stanislav Pochman, v. r.
místostarosta
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