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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 6/2005, o místním  poplatku za užívání veřejného prostranství

Seznam ulic v Prostějově, kde se nachází veřejná zeleň tvořící  veřejné prostranství:

Město Prostějov 
Zastupitelstvo města Prostějova

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.  7/2005
o místním poplatku ze psů 

I. zóna

Blahoslavova, nám. Žižkovo,
Brněnská, nám. Poděbradovo,
Komenského,  Netušilova,
Kostelecká - po most, Olomoucká - po

most,
Mlýnská, Palackého,
nám. TGM, Plumlovská - po křižovatku

se Západní,
nám. Hlaváčkovo, Sádky,
nám. Husserla, Skálovo nám.,
nám. Sv.Čecha, Svatoplukova,
nám. Jiráskovo, Tylova - po křižovatku

se Studentskou,
nám. Pernštýnské, Újezd,
nám. Petrské, Vrahovická - po most,
nám. Přikrylovo, Wolkerova,
nám. Vojáčkovo.

II. zóna

A. Slavíčka, Drozdovice,
A. Fišárka, Družstevní,
A. Krále, Dvořákova,
Anglická, Dykova,
Anenská, Divišova, 
B. Dvorského, E. Králíka,
B. Šmerala, E. Krásnohorské,
B. Němcové, E. Valenty,
Barákova, Erbenova,
Belgická, F. Nováka,

Beskydská, Fanderlíkova
Brandlova, Finská,
Březinova, Francouzská,
Bří Čapků, Hacarova, 
Budovcova, Hanačka,
Bulharská, Havlíčkova,
C. Boudy, Hliníky,
Česká, Hloučelní,
Českobratrská, Holandská,
Daliborka, Hvězda,
Dobrovského, Chodská, 
Dolní, Italská,
Dr. Horáka, J. Lady,
Dr. Uhra, J. Kučery,
J. Kuchaře, J. Švermy, 
J. Zrzavého, Partyzánská,
J. B. Foerstra, Pod Záhořím,
J. B. Pecky, Pod Kosířem,
J. Kaštila, Podjezd,
J. V. Myslbeka, Polišenského,
Janáčkova, Pražská,
Javoříčská, Průmyslová,
Ječmínkova, Předina,
Jezdecká, Přemyslovka,
Jihoslovanská, Příční,
Jungmannova, Raisova,
K. Svolinského, Rejskova,
K. H. Kepky, Resslova,
Kazín, Riegrova,
Kojetínská, Rostislavova,
Kollárova, Rumunská,
Kotěrova, S. Suchardy, 

Kotkova, S. Manharda, 
Kpt. Jaroše, Sadová, 
Krapkova, Sídliště Svobody,
Kralická, Sídliště E. Beneše, 
Krasická, Sladkovského,
Krásná, Slezská,
Krátká, Slovenská,
Krokova, Sokolská,
Květná, Spitznerova,
Letecká, Sportovní,
Libušinka, Strojnická,
Libušinka, Studentská,
Lidická, Šafaříkova,
Luční, Šárka,
Lužická, Šlikova,
Máchova, Šumavská,
Mánesova, Švabinského,
Martinákova, Švýcarská,
Mathonova, Tetín,
Melantrichova, Tovární,
Miličova, Tovačovského,
Močidýlka, Trávnická,
Mojmírova, Tylova - od křižovatky se

Studentskou po Okružní,
Moravská,  Okružní,
Mozartova, Tyršova,
Na příhoně, U kalicha,
Na výsluní, U Spalovny
Na Brachlavě, U stadionu
Na hrázi, Určická,
Na okraji, V polích,
Na vyhlídce, V. Ambrose,

Nám. Bezručovo, V. Nezvala,
Nám. Joštovo V. Škracha,
Nám. Odboje, V. Špály,
Nám. Práce, Valašská,
Nám. Arbesovo, Vencovského,
Nám. Floriánské, Vícovská,
Nám. Husovo, Vodní,
Nám. Neumannovo, Vrlova,
Nám. Padlých hrdinů, Waitova,
Nám. Spojenců, Winklerova,
Nerudova, Wolfova,
Norská, Za velodromem,
Obránců míru, Západní,
Okružní, Žeranovská, 
Olivetského,
Olympijská,
Olomoucká - od mostu po Držovice,
Outratova,

III. zóna

5. května, M Majerové,
Bobrová, M. Gorkého, 
B. Martinů, M. Pujmanové,
B. Nováka, Majkovského,
Čechovická, Na trávníku,
Čechůvky, Na blatech,
Čs. armádního sboru, Na Romži,
Čsl. odboje, Na splávku,
Domamyslická, O. Nedbala,
Duhová, O. Ostrčila,
Dr. Mičoly, Ovocná,

Družební, P. Jilemnického,
Esperantská, Pod školou,
G. Preissové, Pod vinohrádkem,
Háj, Sídl. Svornosti,
Hrázky, Sluneční,
Habrová, Smetanova,
Husitská, Smržická,
I. Olbrachta, SNP,
J. Rokycany, Sokolovská,
J. Haška, Svadůvky,
J. Hory, Šeříková,
J. Ježka, Šípková,
J. Köhlera, Tichá,
J. Křičky, Trpinky,
J. Suka, U cihelny,
J.V. Sládka, U hřbitova,
Jabloňová, Úzká,
Jasanová, Višňová,
Jaselská, V loučkách,
Jasmínová, V zahradách,
Javorová, V. Talicha,
Ječná, Vrahovická - od mostu přes Hlou-

čelu,
K rybníku, Z. Fibicha,
K. Světlé, Z. Wintra,
Karafiátova, Za branou,
Kaštanová, Za humny,
Kijevská, Zahradní,
Konečná, Zátiší,
Kpt. Nálepky, Zlechovská,
L. Stroupežnického, Žitná,
Lomená

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 25. 10.
2005 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. i) zákona č . 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usta-
novením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Město Prostějov touto obecně závaznou vyhláškou
zavádí ve svém územním obvodu poplatek ze psů.

(2) Tato obecně závazná vyhláška dále stanoví po-
drobnosti vybírání poplatku ze psů, zejména konkrétní
sazbu poplatku ze psů, ohlašovací povinnost ke vzniku
a zániku poplatkové povinnosti, splatnost poplatku ze
psů, úlevy a osvobození od poplatku ze psů.

Článek 2 
Předmět poplatku ze psů

(1) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
(2) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým

je:
a) osoba nevidomá, osoba bezmocná1) a osoba s těž-

kým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpi-
su,2)

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
osob uvedených v písmenu a),

c) osoba provozující útulek zřízený městem Prostějo-
vem pro ztracené nebo opuštěné psy, 

d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis.3)

Článek 3
Poplatník

Poplatníkem poplatku ze psů je každá fyzická a práv-
nická osoba, která je držitelem psa a má v územním ob-
vodu města Prostějova trvalý pobyt nebo sídlo (dále jen
„poplatník“). 

Článek 4
Správa poplatku ze psů

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Prostějově,
finanční odbor (dále jen „správce poplatku“).

ČÁST DRUHÁ
POPLATKOVÁ POVINNOST 

A PLACENÍ POPLATKU ZE PSŮ

Článek 5
Sazby poplatku ze psů

(1) Sazby poplatku ze psů činí ročně:

a) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý po-
byt nebo sídlo včástech města Čechovice, Čechůvky, Do-
mamyslice, Držovice, Krasice, Vrahovice a Žešov v do-
mě s nejvýše dvěma byty:

1. za prvního psa 60 Kč
2. za druhého psa 120 Kč
3. za třetího a každého dalšího psa 1 200 Kč
Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu:

1. za prvního psa  60 Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa  120 Kč

b) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý po-
byt nebo sídlo v domě s nejvýše dvěma byty v ostatních
částech města Prostějova než jsou uvedeny v písmenu a):

1. za prvního psa 120 Kč
2. za druhého psa  600 Kč
3. za třetího a každého dalšího psa 1 200 Kč
Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu: 

1. za prvního psa 120 Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa 300 Kč

c) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý po-
byt nebo sídlo v domě s více než dvěma byty:

1. za prvního psa 800 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa 1 200 Kč
Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu:

1. za prvního psa 200 Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa 300 Kč

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok
se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
i započatých kalendářních měsíců.

(3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla poplat-
níka platí poplatník poplatek ze psů od počátku kalendář-
ního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna na-
stala, a to v poměrné výši, která odpovídá počtu kalen-
dářních měsíců. 

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost poplatníka vzniká prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, od kte-
rého má poplatník v držení psa staršího 3 měsíců, nebo po
dni, v němž pes držený poplatníkem dosáhl 3 měsíců vě-
ku.

(2) Poplatková povinnost poplatníka zaniká posledním
dnem kalendářního měsíce, v němž: 

a) poplatník přestal být držitelem psa nebo
b) v němž se poplatník odhlásil z trvalého pobytu na

území města Prostějova nebo
c) v němž poplatník zrušil své sídlo na území města

Prostějova. 
(3) Zanikne-li poplatková povinnost z důvodu uvede-

ných v bodě 2, je poplatník povinen tuto skutečnost ozná-
mit na předepsaném tiskopise, který je přílohou 
č. 2 této vyhlášky.

Předepsaný tiskopis lze získat u správce poplatku nebo
na internetových stránkách města Prostějova www.me-
stopv.cz.

Článek 7
Ohlašovací povinnost ke vzniku 

a zániku poplatkové povinnosti

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15
dnů vznik své poplatkové povinnosti, stejným způsobem
a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik své po-
platkové povinnosti. V téže lhůtě je poplatník povinen
rovněž ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku, zejména změnu v osobě držite-
le psa, změnu trvalého pobytu nebo sídla poplatníka nebo
změnu příjmení, názvu nebo obchodního jména poplatní-
ka.

(2) Povinnost ohlásit držení psa ve lhůtě 15 dnů má
i poplatník, který je od placení poplatku osvobozen pod-
le zákona o místních poplatcích nebo podle této obecně
závazné vyhlášky.

(3) Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník
povinen sdělit správci poplatku na předepsaném tiskopi-
se, který je přílohou č. 1 této vyhlášky, tyto údaje:

a) jméno a příjmení fyzické osoby, nebo název práv-
nické osoby,

b) místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo,
c) rodné číslo nebo identifikační číslo,
d) statutární orgán právnické osoby, případně osoby,

které jsou oprávněny jednat za právnickou osobu v po-
platkových věcech,

e) jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, též čísla účtů ubank, na nichž
jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.

(4) Pokud je poplatníkem poživatel invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdoveckého důchodu je povi-
nen tuto skutečnost prokázat a současně sdělit, zda je je-
ho důchod jediným zdrojem příjmu. Poživatel sirotčího
důchodu je povinen ohlásit a prokázat tuto skutečnost. 

(5) Poplatník při oznamování vzniku poplatkové po-
vinnosti současně uvede údaje o rase, barvě a pohlaví psa.

(6) Ohlašovací povinnost může být splněna písemným
ohlášením správci poplatku nebo ústně do protokolu se-
psaného a podepsaného před správcem poplatku.

(7) Předepsaný tiskopis lze získat u správce poplatku
nebo na internetových stránkách města Prostějova
www.mestopv.cz.

(8) Správce poplatku vydá každému poplatníkovi jako
doklad o splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplat-
kové povinnosti evidenční známku pro psa. Tato známka
je nepřenosná na jiného psa včetně jiného psa téhož po-
platníka.

Článek 8
Splatnost a způsob placení poplatku ze psů

(1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů, a to:
a) jednorázově vždy do 31. 3. příslušného kalendářní-

ho roku, pokud poplatková povinnost k tomuto dni vznik-
la nebo trvá,

b) jednorázově do 30 dnů od vzniku poplatkové povin-
nosti, pokud poplatková povinnost vznikla po 31. 3. pří-
slušného kalendářního roku.

(2) Splatnost poplatku ze psů není dotčena podáním žá-
dosti o snížení nebo prominutí poplatku ze psů.

(3) Poplatek ze psů lze správci poplatku zaplatit:
a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky

na příslušný účet správce poplatku,
b) v hotovosti:
1. prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licen-

ce na příslušný účet správce poplatku,
2. osobám pověřeným správcem poplatku výhradně

přijímat od poplatníků platby na poplatky v hotovosti; na
přijatou platbu je správce poplatku povinen vydat potvr-
zení.

(4) Za den platby poplatku ze psů se považuje:
a) u bezhotovostních převodů z účtu u banky den, kdy

bylo uskutečněno odepsání částky z účtu poplatníka,
b) u plateb v hotovosti den, kdy banka, držitel poštov-

ní licence nebo osoba pověřená správcem poplatku hoto-
vost přijala nebo převzala.

Článek 9
Úlevy a osvobození od poplatku ze psů

(1) Od poplatku ze psů jsou dále osvobozeni tito drži-
telé psa:

a) Policie ČR, Vojenská policie, Hasičský záchranný
sbor ČR, Celní orgány ČR, Vězeňská služba ČR,

b) osoba uvedená v seznamu chovatelů psů Minister-
stva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR,

c) město Prostějov a příspěvkové organizace, jejichž
zřizovatelem je město Prostějov.

(2) Úlevy v povinnosti platit poplatek město Prostějov
neposkytuje.

Článek 10
Snížení a prominutí poplatku ze psů

Město Prostějov může na žádost poplatníka z důvodu
odstranění tvrdosti poplatek ze psů nebo jeho příslušen-
ství zcela nebo částečně prominout.

Článek 11
Sankce

(1) Pokud poplatník poplatek ze psů nezaplatí (neod-
vede) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplat-
ku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas ne-
zaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplace-
nou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřený
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povin-
nost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, může
správce poplatku dlužné částky vyměřit nebo doměřit do
3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

(3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon smě-
řující k vyměření nebo doměření poplatku, běží lhůta
znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce
o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit
poplatek ze psů lze nejpozději do 10 let od konce kalen-
dářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 

A PŘECHODNÁ

Článek 12 
Přechodná ustanovení 

(1) Držitelé psů, jejichž psi jsou v evidenci správce po-
platku ke dni účinnosti vyhlášky, podají nové přiznání
k poplatku ze psů pouze na výzvu městského úřadu.

(2) Evidenční známky, vydané správcem poplatku před
účinností této obecně závazné vyhlášky, se považují za
evidenční známky podle této obecně závazné vyhlášky.

Článek 13 
Společná ustanovení 

(1) Částka plateb převyšující splatný poplatek ze psů
včetně jeho příslušenství je přeplatkem. Požádá-li poplat-
ník písemně o vrácení přeplatku na poplatku ze psů, vrá-
tí správce poplatku přeplatek do 30 dnů ode dne doruče-
ní žádosti, pokud přeplat ek činí více než 50 Kč a nemá-li
současně poplatník nedoplatekna jiném poplatku uspráv-
ce poplatku. Podání žádosti o vrácení přeplatku nepodlé-
há správnímu poplatku.

(2) O řízení ve věcech poplatku ze psů platí zvláštní
předpisy4), pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

(3) Zrušuje se:
Obecně závazná vyhláška města Prostějova 

č. 11/2003 o místním poplatku ze psů ze dne 18. 11. 2003.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Článek 14 
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu nalé-
havého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.
Ing. Jan Tesař, Miroslav Pišťák,
starosta Prostějova místostarosta Prostějova

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) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zně-
ní pozdějších předpisů
4) zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.


