Obec Třebusice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

O místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Třebusice schválilo a vydalo dne 5.11.2008 podle ustanovení § 10
písmo d) a § 84, odst. 2, písmo h) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovení § 14 odst. 2 zákona C. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
CI. 1
Poplatky a základní ustanovení
(1) Obec Třebusice (dále jen "obec") vybírá podle zákona c. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za využívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
(2) Správu techto poplatků vykonává Obecní úřad Třebusice (dále jen "obecní úřad").
(3) Pro účely této vyhlášky se rozumí základními identifikačními údaji:
a) u fyzických osob jejich jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt,
identifikační číslo a místo podnikání u osob samostatně výdělečně činných,
b) u právnických osob jejich název, právní forma, identifikační číslo, sídlo, čísla
účtu u bank, na nichž jsou soustředeny peněžní prostředky z jejich
podnikatelské činnosti, a jméno a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem
nebo jeho členy.
ČÁST DRUHÁ
POPLATEK ZE PSU
CI.2
Předmět poplatku
Problematika řešena OZV C. 1/2006.

ČÁST TŘETí
POPLATEK ZA UŽíVÁNí VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVí
CI. 3
Předmět poplatku
(1) Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo

reklamních zařízení, zařízení cirkusu, lunaparku a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Veřejným prostranstvím v obci jsou: všechny místní komunikace ( Hradčany,
Rokle, zadní ulice, ulice proti škole, náves včetne komunikací a veškeré další prostory ve
vlastnictví obce specifikované v příloze této OZV na mapce obce ).
CI. 4
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v článku 3.
CI. 5
Sazba poplatku
Poplatek činí za každý i započatý m2 užívání veřejného prostranství:
a) zařízení sloužící pro poskytování prodeje 100,- Kc za každý i započatý den;
b) za umístění dočasné stavby a zarízení sloužících pro poskytování služeb 10,Kč za každý i započatý den,
c) za umístění stavebních zarízení a skládek 10,- Kč za každý započatý denpro fyzické
osoby,
d) za umístění stavebních zarízení, skládek 10,- Kč za každý i započatý den pro
právnické osoby,
e) za umístění reklamních zařízení 1 000,- Kč za rok,
f) za umístění zařízení lunaparku a jiných obdobných atrakcí 100,- Kč za každý
i započatý den,
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 200,- Kč za měsíc,
h) za užívání verejného prostranství kulturní a sportovní akce 10,- Kč za každý i
započatý den,
i) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10,- Kc za každý i započatý den.
CI. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká ode dne, kdy započalo užívání veřejného prostranství.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kterým užívání veřejného prostranství skončilo a veřejné
prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
CI. 7
Oznamovací (ohlašovací) povinnost
(1) K užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit zahájení a ukončení
užívání veřejného prostranství obecnímu úradu, a to bud' týž den, kdy užívání započalo či
skončilo, nebo nejvýše dva pracovní dny pred či po tomto dni.
(2) Poplatník v oznámení uvede své základní identifikační údaje a údaje o užívání
veřejného prostranství potrebné k vyměření poplatku.
CI. 8
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději v den pocátku užívání veřejného prostranství přímo
v hotovosti na obecním úrade nebo na účet obce. Pripadne-Ii počátek akce na sobotu, neděli
či svátek, je poplatek splatný nejblíže následující pracovní den.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství dle článku 5, odst. 1, písmene d), této
vyhlášky, je splatný pred započetím užívání veřejného prostranství.
CI. 9
Osvobození
(1) Od poplatku za užívání veřejného prostranství podle clánku 5, odst. 1, písmene g),
jsou osvobozeny osoby zdravotně postižené.
(2) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného,
nebo jejichž výtežek je urcen na charitativní a veřejné prospěšné účely.
(3) Od poplatku jsou osvobozeni vlastníci (správci) inženýrských sítí na dobu

nezbytně nutnou, tj. údržby, revizí a oprav těchto sítí, Dále jsou od poplatku osvobozeny
akce investované obcí.
ČÁST ČTVRTÁ
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
CI. 10
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce
(dále jen akce) snížené o daň z přidané hodnoty, je-Ii v ceně vstupného obsažena.
CI. 11
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci porádá.
CI. 12
Sazba poplatku
(1) Základem sazby poplatku je úhrnná částka vybraného vstupného z jedné akce,
snížená o daň z přidané hodnoty, je-Ii v ceně vstupného obsažena.
(2) Sazba poplatku se stanovuje ve výši 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.
CI. 13
Oznamovací (ohlašovací) povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit konání akce nejpozději 10 dní pred jejím zahájením
obecnímu úřadu. U trvalých a opakujících se akcí muže poplatník splnit oznamovací
povinnost
jednorázovým hromadným oznámením, a to až na období jednoho roku. Hromadné
oznámení
je treba podat pred zahájením první akce. Poplatník je povinen splnit oznamovací povinnost i
pro akce, které jsou od poplatku osvobozeny. V oznámení je poplatník povinen uvést své
základní identifikační údaje, název a obsahové zaměření akce, místo a čas jejího konání.
(2) Poplatník je povinen nejpozději 3 dny pred zahájením akce, která není
osvobozena od poplatku, předat obecnímu úradu všechny vstupenky na akci ke kontrole.
Vstupenky musí být předem oznaceny cenou, datem konání a pořádajícím subjektem.
(3) Přiznání k poplatku je pořadatel (poplatník) povinen podat obecnímu úřadu do
15 dnu po skončení akce. Neprodané vstupenky předloží ke kontrole.
(4) U trvalých a opakujících se akcí se ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku použijí na
první akci. Obecní úrad určí pro opakované akce priměřené lhůty k podání přiznání k
poplatku,
kontrole vstupenek.
CI. 14
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 3 dnů po skončení akce.
CI. 15
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtežek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) kulturní a společenské akce pořádané školami a predškolními zařízeními
(zřízenými obcí).

ČÁST PÁTÁ
POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNí HRACí PŘíSTROJ
CI. 16
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je každý provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen "VHP").

CI. 17
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel VHP.
CI. 18
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý VHP 4 000 Kc na tři měsíce. V případě, že VHP bude
provozován po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné výši.
Vypočítaná částka poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
CI. 19
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení VHP do provozu. Poplatková povinnost
zaniká dnem ukončení provozu VHP.
CI. 20
Oznamovací (ohlašovací) povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději do 10 dnu ode dne uvedení VHP do provozu
oznámit písemně tuto skutečnost obecnímu úřadu.
(2) Poplatník je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení provozu VHP oznámit
písemně tuto skutecnost obecnímu úřadu.
(3) V oznámení podle odst. 1 a 2, tohoto článku je poplatník povinen sdělit své
základní identifikační údaje, název VHP, výrobní číslo VHP, stálé umístění VHP a datum
uvedení VHP do provozu nebo datum ukončení provozu VHP.
CI. 21
Splatnost poplatku
(1) Bylo-Ii povolení provozování VHP vydáno na dobu nejdéle tří měsíců, je poplatek
splatný nejpozději do 15 dnů po ukončení příslušného čtvrtletního období.
(2) Bylo-Ii povolení provozování VHP vydáno na dobu nejdéle šesti mesíců, je
poplatek splatný ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu VHP v příslušném čtvrtletí,
a to splatných vždy nejpozději do 15 dnů po ukončení příslušného čtvrtletního období.
(3) Bylo-Ii povolení provozování VHP vydáno nejdéle na kalendářní rok, je poplatek
splatný ve čtyrech splátkách odpovídajících délce provozu VHP v příslušném čtvrtletí, a to
splatných vždy nejpozdeji do 15 dnů po ukončení príslušného čtvrtletního období.
(4) Poplatek může být zaplacen poplatníkem též jednorázově v termínu pro první
příslušnou splátku.

ČÁST ŠESTÁ
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNí, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘíDĚNí,
VYUŽíVÁNí A ODSTRAŇOVÁNí KOMUNÁLNíCH ODPADU
CI. 22
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad).
CI. 23
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na
území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
(2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě
rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem,
(3) V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby
povinny hradit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.

CI. 24
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za systém uvedený v cI. 22 ročně činí pro:
a) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 100,- Kc
poplatek je tvořen
aa) částkou stanovenou ve smyslu § 10b, odst. 3, písm. a) zákona o místních poplatcích
ve výši 50,- Kč pro všechny fyzické osoby,
ab) částkou stanovenou ve smyslu § 10b, odst. 3, písm. b) zákona o místních poplatcích
ve výši 50,- Kč pro všechny fyzické osoby
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008 Kč 80.442,počet poplatníků
472
náklad na 1 fyzickou osobu
170,45 Kč
b) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu urcenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 200,- Kc
poplatek je tvořen
ba) částkou Kč 150,- ve smyslu § 10b, odst.3,písm. a zákona o místních poplatcích
bb) částkou Kč 50,- ve smyslu § 10b, odst.3,písm. b zákona o místních poplatcích
CI. 25
Oznamovací (ohlašovací) povinnost
(1) Osoby uvedené v cI. 23 jsou povinny oznámit správci poplatku do 30 dnů od nabytí
účinnosti této vyhlášky základní identifikacní údaje své a osob, za které odvádějí poplatek za
komunální odpad, jakož i další skutečnosti rozhodné pro ověření splnení poplatkové
povinnosti
(2) V případě, že dojde ke vzniku ci změně poplatkové povinnosti v průběhu
kalendářního roku, jsou osoby uvedené v čI. 23 povinny splnit svou oznamovací povinnost
do 15 dnu ode dne vzniku nebo změny poplatkové povinnosti.
CI. 26
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) vždy do 28.2. kalendářního roku,
b) do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti,
během roku.

ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí
CI. 27
Snížení a prominutí poplatku a penále
Žádosti o snížení a prominutí poplatku se podávají obecnímu úřadu. Splatnost poplatku
není podáním žádosti dotčena.
CI. 28
Penále a promlčecí lhůty
(1) Nebudou-Ii vyměřené poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši,
bude poplatek vyměřen platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo
jejich nezaplacenou (neodvedenou) část se přitom zvýší až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou,
lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
(3) Byl-Ii pred uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření, nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměrit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4) Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.
(5) Pokud
kud poplatník nesplní ve stanovené lhůte svoji oznamovací povinnost
vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona c. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdejších předpisů, může mu správce poplatku opakovne
uložit pokutu ve smyslu ustanovení §§ 37 37a tohoto zákona.
CI. 29
Placení poplatku
Možné způsoby a náležitosti potřebné k zaplacení poplatku (číslo účtu obce, variabilní a
specifické symboly, poštovní poukázky, apod.) sdělí a poskytne poplatníkum obecní úřad.
CI. 30
Ustanovení přechodná
(1) U skutečností, které nastaly pred účinností této vyhlášky se pro řízení použije
ustanovení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, platné v den vzniku předmětné
skutečnosti.
(2) Skutečnosti neuvedené v této vyhlášce se řídí ustanoveními zákona
c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdejších predpisů, a zákona
c. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdejších předpisů.
CI. 31
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

