Obecně závazná vyhláška obce Dlouhoňovice
č. 2/2010,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na
základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 a s § 84 odst. 2 písm. h),
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Oddíl I
Základní ustanovení
Čl. 1
(1) Obec Dlouhoňovice vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek z ubytovací kapacity,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného.
(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Dlouhoňovice (dále jen „správce poplatku“).
Oddíl II
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je právnická nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Dlouhoňovice
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15-ti dnů vznik poplatkové povinnosti.
(2) Ohlašovací povinnost má i poplatník, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích
nebo podle této vyhlášky osvobozen, a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat.
Čl. 5
Sazby poplatku
(1) Roční sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:
a) v rodinném domku
1. za prvního psa téhož držitele
120 Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
180 Kč,
b) v bytovém domě
1. za prvního psa téhož držitele
420 Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
630 Kč,
(2) Roční 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:
a) v rodinném domku
1. za prvního psa téhož držitele
60 Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
90 Kč,
b) v bytovém domě
1. za prvního psa téhož držitele
200 Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300 Kč,
Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Osvobozen od placení poplatku je držitel psa uvedený v § 2 odst. 2 zákona o místních
1)
poplatcích .
(2) Úlevu má držitel psa, kterým je osamělá osoba žijící v samostatné domácnosti starší 70 let, ve
výši 50% z příslušné sazby poplatku stanovené v čl. 5.
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to do 31. března kalendářního
roku hotovostní platbou v kanceláři Obecního úřadu Dlouhoňovice.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do 15. dne
měsíce následujícího po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.
Oddíl III.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

(1)
(2)

Čl. 8
Předmět poplatku a poplatník
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených
2
k přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
3
poskytla.

(3)
Čl. 9
Ohlašovací povinnost
Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem
ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování
za úplatu.
Čl. 10
Sazba poplatku
(1)
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ...........................................
6 Kč
(2)
Roční paušální částka činí ..........................................................................
1200 Kč.
Čl. 11
Splatnost poplatku
Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku, /případně jej odvede
v hotovosti/, čtvrtletně a to nejpozději do posledního dne měsíce v čtvrtletí příslušného kalendářního
roku.
Čl. 12
Osvobození a úlevy
Poplatku nepodléhají
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízení
4
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Oddíl IV
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 13
Předmět poplatku
(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
1) 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) § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
4
§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

pro umístění stavebního nebo reklamního zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků 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) Za veřejná prostranství podléhající poplatku za užívání veřejného prostranství se považují prostor
před pohostinstvím „Pod Lipami“ (parcelní číslo 412/3), prostor u požární nádrže v ulici „Hlavní“
(parcelní číslo 723/1) a další prostory přístupné každému bez omezení (parcelní čísla
408/2,408/1,416/31). Zpoplatněná veřejná prostranství jsou vyznačena v grafické příloze k této
vyhlášce.
Čl. 14
Sazba poplatku
(1) Sazby poplatku činí za:
a/ umístění dočasných zařízení a staveb sloužících k prodeji a poskytování služeb:
2
- aa/ stánek, prodejní pult/bez stavebního povolení/ vozidlo,přívěs,návěs za 1m /den 10,-Kč
2
- ab/lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí za 1m /den 5,-Kč
2
- ac/poskytování služeb za 1m /den 10,-Kč
b/ umístění skládky stavebních materiálů a zařízení, provádění výkopových prací a pod.
2
- ba/ za 1m /den 2,-Kč
c/ umístění reklamního zařízení
- ca/přenosná/panel typ A/ 5,-Kč/den 100,-Kč/měsíc, 1000,-Kč/rok
2
- cb/trvalá o ploše do 3m 100,-Kč/měsíc, 1000,-Kč/rok
2
- cc/trvalá o ploše nad 3m 200,Kč/měsíc, 2000,-Kč/rok.
d/ za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní, reklamní akce a tvorbu filmových a
2
televizních děl 10,- Kč/m /den.
(2) Poplatek činí i za každý započatý m
prostranství.

2

a každý započatý den,(měsíc) užívání veřejného

(3) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil
c) za umístění prodejního zařízení
d) za umístění prodejního zařízení

8000,-Kč/rok,
12000,-Kč/rok,
12000,-Kč/rok,
500,-Kč/týden,

(4) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se
platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
Čl. 15
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl 18.
(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za placení celého
poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.
Čl. 16
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit užívání veřejného prostranství
nejméně 7 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu maximálně
jednoho dne, je nutno splnit tuto povinnost nejméně v den zahájení užívání veřejného prostranství.
(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci
poplatku stejným způsobem jako v odst. 1 do tří dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
Čl. 17
Osvobození
Poplatku nepodléhá:
a) akce pořádaná na veřejném prostranství, jejíž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely;
b) akce, kterou pořádají občanská sdružení, příspěvkové organizace a organizační složky založené
obcí Dlouhoňovice.

Čl. 18
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto
užívání skončilo.
Čl. 19
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) před započetím vlastního užívání veřejných prostranství pokud doba užívání nepřesáhne 3 dny;
b) v den, kdy končí užívání veřejného prostranství a toto je uvedeno do původního stavu.
Oddíl V
Poplatek ze vstupného
Čl. 20
Předmět poplatku
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní
akce, sníženého o DPH, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které veřejnou produkci pořádají.
Čl. 21
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného sníženého o DPH činí pro:
a) kulturní akce – diskotéky ………………………………………………………
b) kulturní akce – taneční večery, plesy ………………………………………….
c) prodejní akce (burzy, prodejní výstavy) ……………………………………….

10%,
5%,
10%.

Čl. 22
Osvobození
Poplatek se nevybírá:
a) z veřejných produkcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní, či veřejně prospěšné účely,
b) z veřejných produkcí majících vzdělávací charakter (např. přednášky, výstavy)
c) ze sportovních akcí,
d) z divadelních představení
e) z plesů a tanečních večerů pořádaných občanskými sdruženími mající sídlo v obci Dlouhoňovice
Čl. 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů po skončení akce.
Čl. 24
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit konání veřejné produkce nejpozději tři dny před jejím zahájením na OÚ
Dlouhoňovice. U trvalých a opakujících se veřejných produkcí může poplatník splnit oznamovací
povinnost jednorázovým hromadným oznámením, a to až na období jednoho roku. Hromadné
oznámení je třeba podat před zahájením první veřejné produkce. Poplatník je povinen splnit
oznamovací povinnost i pro veřejné produkce, kterém jsou od poplatku osvobozeny.
Oddíl VI.
USTANOVENÍ ZÁVEREČNÁ
Čl. 25
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č. 1/2004, o místních poplatcích.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dnem 1. 1. 2011.

Ing. Pavel Smola
starosta

Jan Vych
mistostarosta

