OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SRCH č. 2/2006
ze dne 18. prosince 2006
o místním poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho
připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
Zastupitelstvo obce Srch se na svém zasedání dne 18. prosince 2006 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a § 84 odst. 2
písm.i), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Touto vyhláškou se zavádí na území obce Srch (Srch, Hrádek a Pohránov) místní
poplatek za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a
kanalizace.
2) Výkon správy místního poplatku provádí Obecní úřad v Srchu (dále jen „správce
poplatku) a v řízení ve věcech poplatků postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno
jinak.
Článek 2
Předmět poplatku a působnost vyhlášky
1) Předmětem poplatku je pozemek vedený v Katastru nemovitostí jako stavební
pozemková parcela a taktéž pozemková parcela, určená dle ÚPSÚ Srch, Hrádek
a Pohránov jako plocha pro bydlení, zóna obytná smíšená venkovského typu
v katastrálním území Srch, Hrádek u Pardubic a Pohránov.
Článek 3
Poplatník
Poplatníkem je vlastník pozemku zhodnoceného možností připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace vybudované na náklady obce a zkolaudované po nabytí
účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto pozemku vlastnické
právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Článek 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí:
- 30,- Kč za 1 m2 pozemku zhodnoceného možností připojení na kanalizaci
- 20,- Kč za 1 m2 pozemku zhodnoceného možností připojení na vodovod

Článek 5
Splatnost poplatku
1) Poplatník je povinen požádat o vyměření poplatku spolu s podáním žádosti o
povolení napojit se na vodovod nebo kanalizaci, vybudovanou na náklady obce.
2) Splatnost poplatku je do 30 dnů ode dne doručení výměru o poplatku.
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Článek 6
Ustanovení společná a závěrečná
Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši nevydá vlastník nebo jím
pověřený provozovatel vodovodu a kanalizace souhlas s povolením k napojení na
tyto sítě.
Včas
nezaplacené
(neodvedené)
poplatky
nebo
jejich
nezaplacenou
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo
plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však
lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Článek 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 8. 1. 2007.
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