
Obec Zastávka
Hutní osada 14
664 84 Zastávka

účet: 9726641/0100
IČO: 00488399

tel.: 546 429 048
fax: 546 411 041

web: www.zastavka.cz
e-rnail: ou@zastavka.cz

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Zastávka se na svém zasedání dne 23.4.2014 usneslo vydat na základě
ust. § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ust. § 10 písmo dl a ust. § 84 odst. 2 písmo hl zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
"vyhláška"):

ČI. I
Úvodní ustanovení

Obec Zastávka zavádí touto vyhláškou místní poplatky (dále jen "poplatky")
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek z ubytovací kapacity

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce poplatku")!

ČI. 2
Poplatek ze psů

1. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Zastávka.2

2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.'

3. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

4. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem).

5. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního
právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví
povinnost držení používání psa zvláštní právní předpis.

6. Sazba poplatku činí za kalendářní rok a jednoho psa 300,- Kč, za každého dalšího psa
100,- Kč.



7. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu, činí 200,- Kč za kalendářní rok.

8. Poplatek se platí vždy jednorázově do 30. dubna příslušného roku zpravidla na
pokladně Obecního úřadu v Zastávce. Další způsob placení určuje zvláštní předpis.

9. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatník povinen
oznámit správci poplatku tuto skutečnost do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové

. ·4povinnosti.

10. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku i další skutečnosti, které mají vliv na
vznik a zánik poplatkové povinnosti a výši poplatku do 15 dnů ode dne vzniku těchto
skutečností. 5

ČI. 3
Poplatek za užívání veřejného prostranství

1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
k poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních a reklamních zařízení,
umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce,
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 6

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí..

2. Veřejná prostranství, při jejichž užívání se vybírá místní poplatek, jsou uvedena
v příloze č. 1 a 2 této vyhlášky.

3. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odst. 1.7

4. Poplatník je povinen nejpozději v den započetí užívání veřejného prostranství oznámit
správci poplatku rozhodné skutečnosti pro vznik poplatkové povinnosti (způsob, dobu,
rozsahu užívání a označení zabraného místa).

5. Poplatek se platí vždy jednorázově v den vzniku poplatkové povinnosti zpravidla
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Zastávce.

6. Sazba poplatku
a) za umístění zařízení k poskytování prodeje
b) za umístění zařízení k poskytování služeb
c) za umístění skládky materiálu

v případě stavby na základě ohlášení a stavebního povolení
d) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

20,- Kč/m2/den
10,- Kč/m2/den
5,- Kč/m2/den

50,- Kč/měsíc
5,- Kč/m2/den



či 4
Poplatek z ubytovací kapacity

1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu. 8

2. Ohlašovací povinnost"
a) poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zahájení poskytování ubytování do 15
dnů ode dne zahájení této činnosti
b) poplatník je povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení, nebo název nebo
obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, příjmení, rodné číslo a adresu
trvalého pobytu, jde- li o fyzickou osobu, nebo název, místo pobytu nebo sídlo, místo
podnikání, popř. další adresy pro doručování
c) pokud předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, je poplatník
povinen uvést čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí
d) dále je povinen ohlásit všechny změny, které nastaly v ohlašovaných skutečnostech
a jsou rozhodné pro stanovení poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících
nárok na úlevu nebo osvobození
e) pokud dojde ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala

3. Sazba poplatku
činí 5,- Kč za každé využité lůžko a den.

4. Splatnost poplatku
Poplatekje splatný nejpozději do posledního dne čtvrtletí příslušného kalendářního
roku.

či, S
Zruš ovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 4/2010, Č. 1/2012 ač. 512013.

Čt 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

starosta



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014

Veřejná prostranství, při jejichž užívání se vybírá místní poplatek:

• Zařízení k poskytování prodeje a služeb - část p.č. 735, zpevněná plocha,
v k.ú. Zastávka, naproti Hornickému domu

prodej 20,- Kč/m2/den, služby 10,- Kč/m2/den

• Kulturní, sportovní akce - areál TJ Čechie, prostranství vedle Dělnického
domu, část p.č. 718, zpevněná plocha, v k.ú. Zastávka
5,- Kč/m2/den

• Výkopové práce a skládky - všechny místní komunikace (chodníky) a travnaté
plochy podél místních komunikací
5,- Kč/m2/den
50,- Kč/měsíc v případě stavby na základě ohlášení a stavebního povolení
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Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.
Podrobnějllí informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě (PDF formát).

Vellkeré zjlštěně hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu .
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