


Obec Újezd

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Újezda se na svém zasedání dne 5.10. 2006 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č.
320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písmo d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl 1
Úvodní ustanovení

Obec Újezd touto obecně závaznou vyhláškou upravuje tyto místní poplatky:
poplatek ze psů
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce

Výkon správy těchto poplatků provádí obecní úřad v Újezdě ..

Oddíl 2
Poplatek ze psů

ČI. 2
Ohlašovací povinnost

(I) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 14
dnů.

(2) Při plněni ohlašovací povinnosti Je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-Ii o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ,
jde-Ii o právnickou osobu. Fyzická nebo právnícká osoba, která je podnikatelským subjektem,
uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 14 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.



Či. 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa 30 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 30 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého

důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 30 Kč,
a) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu 30 Kč.

Či. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
I) nečiní-li více než 500 Kč ročně, je poplatek splatný nejpozději do 31.3. každého roku
2) činí-li více než 500 Kč ročně, je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, vždy

nejpozději do 30.9. každého ruku (pozn. i při výši poplatku přesahující 500 Kč ročně,
lze poplatek zaplatit najednou, a to v termínu pro jednorázovou splátku).

Či. 5
Osvobození

I) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a
osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis.

2) Osvobozený poplatník je povinen správci poplatku vždy do 28.2. příslušného
kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození nadále trvá.

, 3) Osvobození od poplatku za psa zaniká, zanikne-Ii důvod osvobození.,

Oddíl 3
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Či. 6
Ohlašovací povinnost

(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu
zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 14 dnů
od zahájení této činnosti.



(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ,
jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem,
uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 14 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

ČI. 7
Sazba poplatku

(I) Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu 2 Kč.

ČI. 8
Splatnost poplatku

(I) Poplatník poplatek uhradí ubytovateli.

(2) Ubytovatel vybrané poplatky odvede měsíčně, vždy do 10 pracovních dnů od konce
daného období.

ČI. 9
Osvobození

Od poplatku se osvobozují
a) osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazu ZTP, ZTPIP ajejich průvodci,
b) osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů,
c) osoby mladší 18 let a starší 70 let, nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné).

Oddíl 4
Poplatek za užívání veřejného prostranství

ČI. 10
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují náměstí, silnice, místní
komunikace, veřejné účelové komunikace, tržiště, podchody, nadchody, prostranství okolo
prodejny potravin, prostranství před objekty ZD, prostranství okolo vodních nádrží v obci,
prostranství před budovami, jejichž vlastníkem je obec, veškeré chodníky.



ČI. II
Ohlašovací povinnost

(I) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo
a výměru užívání veřejného prostranství a to nejméně 5 dnů před započetím užívání veřejného
prostranství.

(2) Při plnění ohlašovací povinností je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-
li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem,
uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

ČI. 12
Sazba poplatku

(I) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
c) za provádění výkopových prací IKč,
d) za umístění stavebního zařízení IKč,
e) za umístění reklamního zařízeni 10Kč,
f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 50 Kč denně,
g) za umístění skládek 10 Kč,
h) za vyhrazeni trvalého parkovacího místa I Kč,
i) za užívaní veřejného prostranství pro kulturni akce bez poplatku,
j) za užívaní veřejného prostranství pro sportovni akce bez poplatku,
k) za užívani veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.

(2) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve
stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

ČI. 13
Splatnost poplatku

(I) Při užívání prostranství po dobu kratší 90 dnů je poplatek splatný nejpozději v den,
" kdy bylo s užívání veřejného prostranství započato.

(2) Při užívání prostranství po dobu delší 90 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom
kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den,
kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 31.
prosince příslušného kalendářního roku.

ČI. 14
Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní.



Oddíl 5
Poplatek ze vstupného

ČI. 15
Ohlašovací povinnost

(I) Poplatník je povinen nejpozději lOdní před konáním akce ohlásit správci poplatku
Její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce
a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ,
jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem,
uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky zjejí
podnikatelské činnosti.

(3) Do 5 dnů po skončeni akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou
výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného
obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.

ČI 16
Sazba poplatku

(I) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) prodejní akce
b) reklamní akce

5%,
5%.

Čl17
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne skončení akce.

ČI 18
Osvobození, ,

Od poplatku se osvobozují:
a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) veškeré kulturní a sportovní akce.



Oddíl 6
Poplatek z ubytovací kapacity

čJ. 19
Ohlašovací povinnost

(I) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu
zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 14 dnů od
zahájení této činnosti.

(2) Při plněni ohlašovací povinnosti Je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-Ii o fyzickou osobu, nebo název, sídlo
a IČ, jde-Ii o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským
subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou sou středěny peněžní
prostředky z jej í podnikatelské činnosti.

(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku dol4 dnů jakékoliv změny v
ohlášených skutečnostech.

či 20
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den I Kč.

čJ. 21
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

ČI. 22
Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízenich sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a

právnických osob, které toto zařízení vlastní, nebo k němu mají právo hospodařeni,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízenich, pokud nejsou

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



Oddíl 7
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem

do vybraných míst a částí obce

ČI. 23
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu,
jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo
právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů
u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžni prostředky z její podnikatelské
činnosti.

ČI. 24
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí:
a) za kalendářní den
b) paušální částka za měsíc

5 Kč,
50 Kč.

ČI. 25
Splatnost poplatku

(I) Poplatek podle čI. 3 písmo a) této vyhlášky je splatný současně s vydáním povolení.

(2) Poplatek placený paušálni částkou podle čI. 3 písmo b) je splatný nejpozději vždy
do 14 dnů od konce období.

ČI. 26
Osvobození a úlevy

Od poplatku za povoleni vjezdu jsou osvobozeny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo
vlastní nemovitost ve vybraných místech, osoby jim blízké, osoby, které jsou držiteli průkazu

, ZTP, ZTPIP a jejich průvodci, nebo osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své
hospodářské činnosti.

Oddíl 8
Ustanovení společná a závěrečná

I) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.

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



3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto
obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o
tomto úkonu zpraven.

5) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zrmrnem nebo odstranění
tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

ČI. 27
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Č. 5/1999 o místních poplatcích a její novela obecně závazná
vyhláška Č. 1/2005.

ČI. 28
Účinnost

Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.11.2006

/r . /.7:L"'~/'.'/' ti,
Ing. Cincibus Václav Zima Jiří

místostarosta starosta,,

Vyvěšeno na úřední desce dne 6.10.2006

Sejmuto z úřední desky dne 1.11.2006


