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                   M ě s t o    B a k o v    n a d    J i z e r o u 
     ______________________________________________________________ 

 

Obecně  závazná  vyhláška  č. 2/2009 
města  Bakov  nad  Jizerou 

ze  dne 9.12.2009, 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2006, 
o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 

 
Zastupitelstvo  města   Bakov  nad  Jizerou  se  usneslo  vydat  dne  9.12.2009  v   souladu  s  ustanoveními  §  10  
písm.  d)  a  §  84   odst.  2  písm.  h)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění   pozdějších 
předpisů  a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 2 zákona č.  565/19990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
 

Čl. I. 
Změna obecně závazné vyhlášky č. 5/2006 o místních poplatcích 

 
Obecně  závazná  vyhláška  města  Bakov  nad  Jizerou  č.  5/2006  o  místních  poplatcích,  ze  dne  4.10.2006,  ve  
znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 (dále jen „obecně závazná vyhláška“), se mění takto: 
 
1. Stávající text Článku II. odst. 1) obecně  závazné vyhlášky se vypouští a nahrazuje novým v tomto 

znění: 
 

„1) Sazba poplatku ze psů činí ročně: 
a) v části - Bakov nad Jizerou (s výjimkou případů uvedených v písm. c/) 150,-- Kč za jednoho psa, 
b) v části  -  Buda,  Horka,  Chudoplesy,  Malá  Bělá,  Malý  Rečkov,  Podhradí,  Velký  Rečkov,  Zvířetice  (s  

výjimkou případů uvedených v písm. c/) 100,-- Kč za jednoho psa, 
c) za  psa  chovaného  na  území  města  v  panelových  a  činžovních  domech  250,--  Kč  za  jednoho  psa;  

v případě,  kdy  držitelem  psa  je  poživatel  invalidního,  starobního,  vdovského  nebo  vdoveckého  
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí sazba poplatku 
200,-- Kč za jednoho psa, 

d) za  každého  dalšího  psa  téhož  držitele  se  poplatek  zvyšuje  o  50%  z  poplatku  stanoveného  ve  smyslu  
 ust. písm. a) až c) tohoto článku.“ 
 
2. Stávající text Článku VII. odst. 6) obecně závazné vyhlášky, se vypouští a nahrazuje novým v tomto 

znění: 
  
„6)  Splatnost  poplatku:  

- při povolení provozování VHP na dobu 3 měsíců v den vydání povolení, a to jednorázově,  
- při povolení provozování VHP na dobu 6 měsíců v den vydání povolení, a to jednorázově, 
- při  povolení  provozování  VHP  na  celý  kalendářní  rok  ve  dvou  splátkách,  kdy  první  splátka  je  

splatná v den vydání povolení a druhá do 15 dnů od skončení provozu.“ 
 
3. Stávající  text  Článku  VIII.  obecně  závazné  vyhlášky,  včetně  nadpisu,  se  vypouští  a  nahrazuje  

novým v tomto znění: 
 

„Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

zrušeno
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1)  Poplatek  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních odpadů platí: 

 a) fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn 
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou 
povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, 

 b)  fyzická  osoba,  která  má  na  území  města ve  vlastnictví  stavbu  určenou  nebo  sloužící  k  
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této 
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 
2)  Ohlašovací  povinnost:  
 a)  poplatník  dle  odst.  1  písm.  a)  je  povinen  ohlásit  písemně  nebo  ústně  do  protokolu  správci  

poplatku vznik jeho poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, 
 b)  poplatník  dle  odst.  1  písm.  a)  je  povinen  ohlásit  písemně  nebo  ústně  do  protokolu  správci  

poplatku  zánik  jeho  poplatkové  povinnosti  v  důsledku  změny  trvalého  pobytu  v  obci  a  to  
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, 

 c)  ohlášení  může být provedeno za domácnost společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem domu, 

 d)  poplatník  dle  odst.  1  písm.  b)  je  povinen  ohlásit  písemně  nebo  ústně  do  protokolu  správci  
poplatku vznik jeho poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, 

 e)  poplatník  dle  odst.  1  písm.  b)  je  povinen  ohlásit  písemně  nebo  ústně  do  protokolu  správci  
poplatku zánik  jeho poplatkové  povinnosti  v  důsledku  změny vlastnictví  ke  stavbě  určené  nebo  
sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

 
V rámci ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést jména, příjmení, data narození, trvalý pobyt a 
další  údaje  podle  zvláštního  zákona,  číslo  popisné  nebo  evidenční  stavby;  pokud  stavba  není  takto  
označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna. 

 
3) Sazba poplatku pro poplatníka dle této vyhlášky činí 500,-- Kč za kalendářní rok a je tvořena   

 a)  částkou 250,-- Kč  
b) částkou stanovenou na základě skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
na osobu ve výši  250,--  Kč, jejichž rozúčtování je uvedeno v příloze této obecně závazné vyhlášky. 

 
4) Osvobozeni od poplatku jsou: 
 a) každý šestý a další poplatník žijící ve společné domácnosti, pokud má domácnost 1 popelnici, 

b) novorozenci v roce narození. 
 
5) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku. 
 Vznikne-li  poplatková  povinnost  během  roku  po  30.  4.,  je  poplatník  povinen  poplatek  uhradit  

nejpozději do 15ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 
 
 

Čl. II. 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Jana Štěpánová                                                                                                Jiří Hieke 
              starostka města                                                                                                    místostarosta 
 
 
Datum vyvěšení vyhlášky (datum  vyhlášení ) 
Datum sejmutí vyhlášky      
Datum účinnosti vyhlášky             

zrušeno




