Obecne závazná vyhláško obce SJorý Bydžov c. 3/20lJ7,
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Zastupitelstvo obce Starý Bydžov se usneslo dne 02. 05 2007 vydat podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona C.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu a v souladu s ustanoveními § 10
písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších
predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku:

CÁST PRVNÍ
CtI
Základní ustanovení
1)ObecStarýBydžov zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psu,
b) poplatek za užívání verejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za provozovaný výherní hrací prístroj,
2) Výkon správy místních poplatku provádí Obecní úrad ve Starém Bydžove. Na rízení o poplatcích se vztahuje
zákon C.337/1992 Sb., o správe daní a poplatku, ve znení pozdejších predpisu, není-Ii zákonem c. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, stanovenojinak.

CÁST DRUHÁ
HLAVA I
Poplatek ze psu
Cl2
Predmet poplatku
Poplatku podléhají psi starší trí mesícu.

CI. 3
Poplatník
Poplatek ze psu platí držitel psa. Držitelemje fYzická neoo právnická osoba, která má trvalý pobyt neoo sídlo na území
obce Stalý Bydžov.

CI. 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatníkje povinen oznámit správci PJplatku písemne neoo ústne do protokolu do 15dnu vznik své poplatkové
PJvinnosti, q. dovršení stárí psa trí mesícu neoo zap:JCetídržení psa staršího. St~iným zpusobem a ve st~jné IhLJteje
poplatníkpovinenoznámitzánik své PJplatkovép.winnosti.
2) Povinnostoznámitdržení psa má i osoba, kteráje od placení PJplatkupxUe zákona o místníchpoplatcíchneoo podle
této vyhláškyosvooozena.Duvodpro osvooozenímusí poplatníksprávcipoplatkuprokázat.

3) Poplatník je rovnež povinen oznámit správci IXJplatkukaždou skutecnost, která má vliv na výši jeho poplatkové
IXJvinnostinebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnÚ ode dne, kdy tato skutecnost nastala.
4) Pri plnení oznamovací IXJvinnostije poplatník IXJvinensoucasne sdelit správci IXJplatkupríjmení, jméno nebo název
právnické osoby, trvalý IXJbytnebo sídlo, rodné císlo nebo rCD.

CI. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
I) Poplatkovápovinnost vzniká v kalendárním mesíci, ve kterém pes dovršil stárí trí mesíclt. Poplatek se platí za
každý i zapocatýkalendárnímesíc.
2) Zanikne-li poplatková povinnost (napr. Úhynpsa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za
zapocatý kalendártú mesíc.

CI. 6
Sazba poplatku
Poplatek ciní za kalendární rok:
a) zajednoho psa
b) za druhého a každého dalšího psa

30,- Kc
45,- Kc

CI. 7
Splatnost poplatku
I) Poplatekje splatný n~ipozdeji do 31.3. príslušného kalendárního roku.
2) Vznikne-Ii poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný n~ipozdeji do 15dnÚode dne, kdy
IXJvinnostpoplatek platit vznikla.

CI. 8
Osvobození
Od poplatkuje osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s težkým zdravotním postižením, které byl priznám III. stupen mimorádných
výhod podle zvláštního právního predpisu,
b) osoba provádejícívýcvik psu urcených k doprovodu techto osob,
c) osoba provozujícíútulek pro ztracené nebo opuštené psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní predpis.

HLAVAII
Poplatek za užívání vereiného prostranství
CI. 9
Predmet poplatku
I) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání verejného prostranství, kterým se roZllnú provádení výkopových prací,
umístelÚdocasných staveb a zarízelú sloužících pro poskytování prod~ie a služeb, pro unústení stavebních nebo
reklamních zarízení, zarízení cirkusll, lunaparkÚa jiných obdobných atrakcí, umístení skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potreby tvorby
filmových a televizních del.
2) Z akcí porádaných na ver~iném prostranství,j~jichž výtežek je urcen na charitativní a verejne prospešné Úcely,
se poplatek neplatí.

CI. 10
Verejné prostranství
Verejným prostranstvím jsou prostranství vymezená v príloze C. 1 této obecne závazné vyhlášky.

CI. 11
Poplatník
Poplatek platí tyzické i právnické osoby, které užívají ver~jnéprostranství zpusobem uvedeným v CI. 9.

CI. 12
Oznamovací povinnost
I) Poplatníkje povinen oznámit správci poplatku písemne nebo ústne do protokolu užívání verejného prostranství
nejméne 3 dny pred jeho zapocetím. V prípade užívání verejného prostranství na dobu kratší než 2 dny je nutno splnit
tuto povinnost nejpozdeji v den zahájení užívání verejného prostranství nekterým ze zpusobu zvláštního užívánÍ.
Pokud tento den pripadne na sobotu, nedeli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
2) Po ukoncení užívání verejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutecnost správci poplatku
stejným zpusobemjako v odstavci I do 2 dnu a nahlásit rozsah záboru v m2.
3) Pri plnení oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdelit správci poplatku príjmení, jméno nebo název
právnické osoby, bydlište nebo sídlo, rodné císlo nebo ICO. Jde-Ii o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelskýmsubjektem, uvede též císla úctu u penežních ústavu, na nichž jsou soustredeny penežní prostredky z
její podnikatelské cinnosti.

CI.13
Vznik a zánik poplatkovépovinnosti
Poplatekse platí od prvéhodne, kdy došlo k užíváníverejnéhoprostranstvízpusobemuvedenýmv CI. 9 až do
dne, kdytotoužívánískoncilo.
CI.14
Sazba poplatku
I) Poplatek ciní za každý i zapocatý m2a každý i zapocatý den užívaní verejného prostranství:
a) za provádení výkopových prací
5,- Kc
b) za umístení docasné stavby sloužící pro poskytování prodeje
9,- Kc
c) za umístení docasné stavby sloužící pro poskytování služeb
9,- Kc
d) za umístení zarízení sloužícího pro poskytováni prodeje
60,- Kc
e) za umístení zarízení sloužícího pro poskytování služeb
9,- Kc
t) za umístení stavebního zarízení
5,- Kc
g) za umístení reklamního zarízení
70,- Kc
h) za umístení a provoz lunaparku, cirkusu a jiných obdobných atrakcí
60,- Kc
ch) za umístení skládek
5,- Kc
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
7,- Kc
j) za užívání verejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce
8,- Kc
k) za užívání verejného prostranství pro potreby tvorby filmových a televizních del
5,- Kc
2) Z akcí porádaných na verejném prostranství, jejichž výtežek je urcen na charitativní a verejné prospešné úcely,
se poplatek neplatí.

CI. 15
Splatnost poplatlm
I) Poplatek je splatný:
a) pri užívání verejného prostranství
prostranství zapocato,

po dobu kratší 2 dnÚ nejpozdeji v den, kdy bylo s užíváním verejného

b) pri užívání verejného prostranství po dobu delší než 2 dny nejpozdeji v den, kdy užívání verejného prostranství
skoncilo,
2) Pripadne-Ii lhuta splatnosti na sobotu, nedeli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník
povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

CI. 16
Osvobození
I) Poplatku nepodléhá:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotne postiženou,
b) skládky uhlí a paliv po dobu 2 kalendárních dnu,
c) za umístení stavebních zarízení pro Úcelystaveb, jejichž investorem neoo spoluinvestoremje obec Starý Bydžov,
d) za umístení stavebních zarízení za Úcelem vyhotovení ci opravy fasády neoo strechy o~iektu po dobu do 40
kalendárních dnu,
e) za umístení stavebních zarízení za Úcelem provedení klempírských a nateracských prací na objektu po dobu do 15
kalendárních dnu.
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemne nebo
Ústnedo protokolu:
a) ve lhute stanovené v CI. 12této vyWášky,
b) v prípade vzniku osvooození po splnení oznamovací povinnosti ve lhute do 2 dnu ode dne, kdy nastala skutecnost
zaklád~jící nárok na osvobozenÍ.
3) Stc:jnýmzpusobem a ve stejné lhuteje poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvooozenÍ.

HLAVA III
Poplatek ze vstupného
CI. 17
Predmet poplatku
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodc:inía reklamní akce, sníženého o dan
z pridané hodnoty,je-li v cene vstupného obsažena.
2) Z akcí,jc:jichžcelý výtežek je urcen na charitativní a verejne prospešné Úcely,se poplatek neplatí.

Cl.18
Vstupné
Vstupným se rozumí penežitá cástka, kterou Úcastníkakce zaplatí za to, že se jí muže zÚcastnit.

CI.19
Poplatník
Poplatekplatí fYzickéa právnické osoby, které akci porád~jí.

CI.20
Ohlašovací povínnost
1) Poplatníkje povinen nejpozdeji 3 dny pred konáním akce oznámit správci poplatku písemne nebo Ústne do
protokolu druh akce, datLU11
a hodinu jejího konání a výši vstLlpného.Správce poplatku vydá poplatníkovi na základe
tohoto ohlášení predem oznacené vstLlpenky.
2) Poplatníkje povinen správci poplatku sdelit pr(jmení, jméno nebo název právnické osoby, bydlište nebo sídlo,
rodné císlo nebo ICo. Jde-li o fYzickounebo právnickou osobu, která je podnikatelským su~jektem, uvede též císla
Úctuu penežních Ústavu,na nichžjsou vedeny penežní prostredky zjejí podnikatelské cinnosti.

3) Do 7 dnLIpo skoncení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného
sníženou o datí.z pridané hodnoty, jestliže byla v cene vstupného obsažena.
4) U akcí, jejichž celý výtežek byl použit na charitativní a verejne prospešné úcely, je poplatník povinen tuto
skutecnost správci poplatku prokázat.
5) U akcí, které se cyklicky opakují, lze ohlašovací povinnost splnit jednorázove na dobu max. 1
mesíce.

CI.21
Sazba poplatku
Sazbapoplatku z úhrnné cástky vybraného vstupnéhociní pro :
a) kulturní akce
10%
b) sportovní akce
10%
c) prodejní akce
10%
d) reklamní akce
10%

CI.22
Splatnost poplatku
Poplatekje splatnýdo 10dnl1ode dne porádání akce.

CI. 23
Osvobození
I) Od poplatku jsou osvobozeny .a) akce porádané detskými a mládežnickými
sdruženími, MŠ a ZŠ,
b) akce, jejichž poradatelemje obec Starý Bydžov,
c) sportovní akce porádané místními zájmovými organizacemi,
2) Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku soucasne s oznamovací
povinností podle CI. 20.

HLAVA IV
Poplatek za provozovaný výherní hrací prístroi

0.24
Predmet poplatku
Poplatkupodléhákaždýpovolenývýherníhracíprístroj.

CI.25
Poplatník
Poplatekplatí provozovatel výhemího hracího prístroje.

CI. 26
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit písemne nebo ústne do protokolu správci poplatku do 14dnl1uvedení výhemího
hracího prístroje do provozu. Tuto skutecnost doloží protokolem*). Stejným zpusobem a ve stejné lhute je povinen

poplatník oznámit správci poplatku ukoncení provozu výherního hracího prístroje.
2) Pri plnení oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdelit správci poplatku název právnické osoby, sídlo,
ICO, císla úctu u penežníchústavu, na nichž jsou soustredenypenežníprostredky zjejí podnikatelské cinnosti.
;;) §

5 vyhláškyC.223/1993Sb.,ohracíchpNstrojích,ve znenípozdejšíchpPedpísu.

CI. 27
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí ode dne uvedeni povoleného výherního hracího pristrqje do provozu.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího prístroje ukoncen.

CI. 28
Sazba poplatku
SazOOrDPlatku na tri nBíce ciní 5.cro,- Kc.

CI. 29
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozdej i do 31. 3. príslušného kalendárního roku.
2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede poplatník poplatek do
31.12. príslušného kalendáh1ího roku.

CÁST TRETÍ
Ustanovení spolecná

CI. 30
1) Nebudou-Ii poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve správné výši, vymeíi obec poplatek platebním
výmerem. Vcas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo j~jích nezaplacenou (neodvedenou) cást muže obec zvýšit
až na trqjnásobek. Vymerené poplatky se zaokrouhll~jína celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené LhÚtesvqji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo
uloženou rozhodnutím podle zákona c. 337/1992 Sb., o správe daní a poplatníkll, ve znení pozdejších predpisÚ,mÚže
mu správce poplatku opakovane uložit pokutu za nepenežité plnení ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného
zákona.

CI. 3]
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svqji poplatkovou poVillliost stanovenou touto obecne závaznou vyhláškou,
Lzedlužné cástky vymerit nebo domerit do 3 let od konce kaLendáfuího roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-Ii pred uplynutím této lhÚty ucinen Úkon smeí~jící k vymerení nebo dornerenípoplatku, beží tríletá lhuta znovu
od konce roku, v nemž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemné uvedomen. Vyrnerit nebo domerit poplatek však
lze n~jpozdeji do 10 let od konce kalendál11íhoroku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

CI.32
Správce poplatku múže na žádost poplatníka z dÚvodÚodstranení tvrdosti poplatek nebo jeho príslušenství zcela nebo

cástecneprominout.

CÁST CTVRTÁ
Ustanovení zrušovacÍ

CI. 33
Zrušujese obecne závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 8. ledna 1998.

CI. 34
Úcinnost
Tato otecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení
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Jirí ort~'
starosta obce

vyvešeno:

1.,.s.-. o

~

-sejmuto:

;24..>-

0"1

---~~s2_-~L-nn
Martin Žilka
místostarosta obce

Príloha c.l k obecne závazné vyltlášce C.3/2007

Ve'rejné prostranství
Pro Úcely této obecne závazné vyhlášky se verejným prostranstvím
oznacená v mapce, která je nedílnou soucástí této prílohy.

rozumí prostranství graficky

