obec písková Lhota
Pisková Lhota 40,294 31 Krnsko, lČo: 00509230

tel,: 728 7,13 568, e-mail: piskovalhota@oiskovalhota.cz,
datová schránka - lD: wwgamfi

ZASTUP|TELSTVO OBCE

Obecně závazná vyhláška obce Písková Lhota

é.212ol9

o místníchpoplatcích
zastupitelswo obce Písková Lhota schva|uje a vydává dne 11.12.2019 v souladu s ust. § 10 písm. d), §
35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 728/2OOO Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a s ust. § 74 zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně záVaznou vyhlášku o místníchpoplatcích:

oddíl l.
tlvodní ustanovení
čl, 1
základní ustanovení
1} Obec Písková Lhota zavádí tyto místnípoplatky (dále jen ,,poplatky"):
a) poplatek ze psůl
b) poplatek za užíváníveřejnéhoprostrenswí2
c) poplatek ze Vstupného3
d) poplatek z pobytu4.

2} Správcem poplatků je Obecní úřad Písková Lhota5 a při správě poplatků se postupuje

podle

zvláštních právních předpisů6.

oddíl ll.
poplatek ze psů
č1.2

Ohlašovací povinnost
1)

Poplatník je povinen správci poplaiků ohlásit7 vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti do
15ti dnŮ ode dne, kdy tato skuteČnost nastala.

z\

Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit údaje rozhodné pro osvobození od poplatku ze psů
nejpozději do sp|atnosti uvedeného poplatku, nebo do 15ti dnů od skutečnosti zakládající nárok

1

'

3

a
5

6

§ 2 zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 zákona č, 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 6 zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, Ve znění pozděiších předpisú
§ 3 zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisú
§ 15 odst. 1) zákona č. 555/1990 sb,, o místních poplatcích, ve znénípozdě.iších předpisů

zákon č.280/2009 sb., daňo\^/ řád, ve znění pozdějších př€dpisů, zákon č.565/1990 sb., o místních poplatcích, Ve znění
pozdějších předpisů
7
§ 14a zákona č, 565/1990 sb., o místních poplatcích, Ve zněnípozdějšíchpředpisú

na osvobození, pokud tato skutečnost nastaIa po splótnosti uvedeného popiatku. V případě, že
poplatník nesplní povinnost ohlásit údaje rozhodné pro osvobození od poplatku Ze psů V těchto
lhůtách, nárok na osvobození zaniká8,

3)

Poplatník .je povinen ohlásit spráVci poplatků do 15ti dnů jakékoliV změny
skutečnostech.

4} Povinnosti podle odstavců 1) až 3) se

v

ohlášených

Vztahu]í i na poplatníky, kteří jsou od pop|atku ze psů

osvoboze ni,

5] OhIašovací povinnost se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účelysprávcem
poplatku na úřednídesceg.

čl. 3
poplatku
5azba
ze psů
Sazba poplatku ze psů činízakalendářní rok:

a)
b)

cI

d)

za
za
za
za

prvního psa
200,-Kč
druhého a každéhodalšíhopsa téhoždržitele
300,-Kč
prvního psa, jehož držitelem je osoba starší65 let
100,-Kč
druhého a každéhodalšíhopsa téhoždržitele, který je osobou starší 65 let
200,-Kč.

čt.,t
Osvobození od poplatku ze psů

od popIatku ze psůje nad rámec Ust, § 2 odst. 2) zákona č, 565/1990 sb,, o místních popiatcích, Ve
znění pozdějších předpisů, osvobozen držitel psa, který převzal psa do péčeod obce nebo osoby,
která provozuje útulek pro zvířata, svěřila,Ii této osobě obec zvíře do neodvolatelné péče- drženílc, a
to po dobu 2 let ode dne převzetí psa, pokud je pes umístěn na územíobce Písková Lhota; dvouletá
lhůta počínáběžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byl pes převzat,

čt. s

1)
2J

Splatnost poplatku ze psů
Poplatek ze psů je splatný bez vyměřenívždy nejpozději do 31,1. příslušnéhokalendářního roku,
Vznikne-|i poplatková povinnost během roku po datu splatnosti uvedeném vodstavci 1), je
poplatek ze pSů spIatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

oddíl lll.

poplatek za užíváníveřeiného prostranství
č1.6

Veřejné prostřanství

Veřejné prostranství11, za .jehož užíváníse vybírá poplatek za užíváníveřejného prostranstvi, je
konkletizováno v příloze č. 1této obecně závazné vyhlášky.

§ 14a odst.6)zákona č,565,/1990 sb., o místníchpoplatcích, Ve znění pozdějších předpisů
14a odst.5)Zákona č, 565/1990 sb., o místních poplatcích, Ve zněnípozdějšíchpředpisů
§ 1059 odst, 2) a souv, zákona č, 89/2012 5b,, občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisú
11
§ 34 zákona č- 128 /2000 sb-, o obcích (obecnízř]zení), Ve znénípoZdě]ších předpisů

3

'§
l0

čt. z

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen správci poplatkú předem (nejpozději ke dni vzniku poplatkové povinnosti)
ohlásitu předpokládanou dobu, místo a plochu užíváníveřejného prostranství a skutečnost, zda
užíváníveřejného prostranství podléhá osvobození od poplatku za užíváníveřejného
prostranství.
z) Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit údaje rozhodné pro osvobození od poplatku za
užíváníveřejného prostranswí nejpozději do splatnosti uvedeného poplatku, nebo do 15ti dnů od
skutečnosti zakládající nárok na osvobození, pokud tato skutečnost nastala po splatnosti
uvedeného poplatku, V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaje rozhodné pro
osvobození od poplatku za užíváníveřejného prostranství v těchto lhůtách, nárok na osvobození
zaniká13.
3)

Poplatník

je

povinen ohlásit spráVci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených

skutečnostech,
4)

Po ukončenízvláštního užíváníveřejného plostranství je poplatník povinen ohlásit tuto

skutečnost správci poplatků nejpozději do 15ti dnů.
5)

6)

Povinnosti podle odstavce 1) až 4) se Vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku za užívání
veřejného prostranství osvobozeni.

Ohlašovací povinnost se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účelysprávcem
poplatku na úřední descela,

čl,8

Sazba poplatku za užíváníveřeiného prostřanství
1)

Sazba poplatku za užíváníveřejného prostránství činíza každý i započaqi m2 užívanéhoveřejného
prostranství a každý i započatý den:
a) za umístěnídočasných staveb a zařízenísloužícíchpro poskytování
10,-Kč
pro
poskpování
b) za umístěnídočasných staveb sloužících
10,-Kč
c) za umístěnízařízenísloužícíchpro poskytování
100,-Kč
d) za provádění uýkopových
10,-Kč
e) za umístěnístavebních
10,-Kč
f) za umístěníreklamních
100,-Kč
g) za umístění
10,-Kč
h) za umístění lunaparků a jiných obdobných
100,-Kč
i) za umístěnískládek
10,-Kč
j) za užíváníveřejného prostranství pro kulturní
10,-Kč
k) za užíváníveřejného prostranství pro sportovní
10,-Kč
I) za užíváníveřejnéhoprostranství pro
lO,-Kč
m} za užíváníveřejného prostranství pro potřeby tvorby filmovrých a televizních
10,-Kč.

prací
zařízení
zařízení
cirkusů
materiálu

služeb
prodeje
prodeje

atrakcí

akce
akce
reklamníakce

děl

Obec stanovuje poplatek za užíváníveřejného prostranství paušální částkou následovně:
- za

3)

vyhrazení trvalého parkovacího místa

V případě souběhu více zvláštních užívánítéhožveřejného prostranství Ve stejném období se
platí pop|atek za užíváníveřejného prostranství stanovený nejvyššísazbou.

§ 14a zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 14a odst. 6) zákona č. 565/1990 sb., o mí§tních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
la § 14a odst. 5} zákona č. 565/1990 sb., o mí§tních poplatcích, Ve znění pozdějších předpisů
12
13

1000,-Kč/rok.

č1.9
splatnost poplatku za užíváníveřejného přostranství
Poplatek za užíváníveřejného prostranstvije spIatný bez vyměření:

a)

b)

c)

při užíváníVeřejného prostranství po dobu maximálně 14 dnů ne,lpozdě]i vden, kdy bylo

s užívánímveřejného prostranství započato,
při užíváníveřejného prostranství po dobu delšínež je Uvedeno v písm. a) nejpozději v den,
kdy bylo užíváníveřejného prostranství ukončeno; v případě, že užíváníveřejného
prostranství trvá po dobu delšínež tři měsíce, je poplatek splatný ve splátkách, přičemž za
období prvních tří měsícůužíváníveřejnéhoprostranství ie poplatek splatný do tří měsícůod
započetíužíváníveřejného prostranství a za dalšíobdobí je poplatek splatný vměsíčních
splátkách splatných Vždy do konce příslušnéhokalendářního měsíce,
poplatek stanovený ročnípaušální částkou je splatný do 31.1, příslušnéhokalendářního roku,

oddíl lV,

poplatek ze vstupného
čt. ro

Ohlašovací povinnost

1)

Poplatník je povinen nejpozději 7 dní před konáním akce ohlásit15 správci poplatků pořádání
a

2}

kce.

Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit úda]e rozhodné pro osvobození od poplatku ze
Vstupného nejpozději do splatnosti uvedeného poplatku, nebo do 15 dnů od skutečnosti

zak|ádajícínárok na osvobození, pokud tato skUtečnost nastaIa po splatnosti uVedeného
poplatku. V případě, že poplatník ne§plní povinnost ohlásit údaje rozhodné pro osvobózení od
poplatku ze Vstupného V těchto lhůtách, nárok na osvobozenízanjká16,

3)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny voh|ášených
skutečnostech,

4)

7 dnů po skončeníakce je poplatník povinen ohlásit správci poplatků celkovou výši vybraného
vstupného sníženouo daň z přidané hodnoty, jestIiže byla v ceně vstupného obsažena.

5)

Povinnosti stanovené vodst. 1) až 4) se Vztahují ina poplatníky, jimiž pořádané akce jsou od
pop|atku ze vstu pneho osvobozeny,

o)

0hlašovací povinnost se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účelysprávcem

C|o

poplatku na úřednídesce17,

čt. rr

sazba poplatku 2e vstupného
Sazba poplatku ze vstu pného činíL0% z úlrrnnéčástky vybraného vstupného,
čl. tz

Osvobození od popIatku ze vstupného
Od poplatku ze vstupného jsou nad rámec ust. § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, osvobozeny akce pořádané místnímiorganizacemi a sdruženími.
lj
16
17

§ 14a zákona č. 565/199o sb,, o místních poplatcích, Ve znění pozdějších předpisů
§ 14a odst, 6)zákona č, 565/1990 Sb,, o místních pop|atcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 14a odst. 5)zákona č,565/1990 sb,, o mlstnich poplatcích, Ve zněnípozdějšíchpředpisů

ó. rr

Splatnost poplatku ze vstupného
Poplatek ze Vstupného je splatný do 30 dnů ode dne pořádání akce.

oddíl V.
poplatek z pobvtu

čl. tl

OhIašovací povinnost

1)

Plátce poplatku je povinen správci poplatků ohlásitl8 zahájení činnosti spočíVajícív poskytování
Úplatného pobytul9 Ve lhůtě do 15ti dnů od zahájení této činnosti. Poskytuje_|i plátce poplatku
úplatný pobyt ke dni účinnostitéto obecně závazné vyhlášky, je povinen splnit uvedenou
ohlašovací povinnost do 15ti dnů ode dne nabytíúčinnostitétoobecně záVazné vyhlášky.

2)

Plátce poplatku je povinen správci poplatků ohlásit údaje rozhodné pro osvobození od poplatku z
pobytu nejpozději do splatnosti uvedeného poplatku, nebo do 15 dnů od skutečnosti zakládající
nárok na osvobození, pokud tato skutečnost nastala po splatnosti uvedeného poplatku.

V případě,

že pláte poplatku nesplní povinnost ohlásit údaje rozhodné pro osvobození

poplatku z pobytu

3)

V

od

těchto lhůtách, nárok na osvobození zaniká20.

Plátce poplatku je povinen ohlásit správci pop|atků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.

4) ohlašovací povinnost se

poplatku na úřednídesce21.

nevztahuje na údaje zveřejněné pío tyto účelysprávcem

čl. rs

Sazba poplatku z pobytu
Sazba poplatku z pobytu činí:
21,-Kč v období od 1.1.2020 do 3t.lz.2o2o
- 50,-Kč v období od L,L.2OZL
zakaždý zapoěaty den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

-

čl. 16
Splatnost poplatku z pob6u
Plátce poplatku je povinen odvést vybraný poplatek2' z pobytu správci poplatku nejpozději do 15ti
dnů po uplynutí každéhočtvrtletí.

§ 14a zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, Ve zněni pozdějších předpisů
§ 3a zákona č. 565/1990 sb,, o mí§tních poplatcích, Ve zněnípozdějšíchpředpisů
14a odst, 6) zákona č, 565/1990 sb., o místních poplatcích, Ve 2něnípozdějšíchpředpisů
'0 §
'1§ 14a odst. 5) zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve zněnípozdějšíchpředpisů
3í odst. 2) zákona č, 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve žněnípoždějšíchpředpisů
'2 §
13
19

oddíl Vl.
závěrečná ustanovení
čl.

tl

přechodná ustanovení
1)

,)l

Splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti, splněná před účinnostítéto
obecně závazné vyhlášky podIe dosavadních právních předpisů obce, se považuje za splnéní
ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti podle této obecně závazné vyhlášky,

Pro poplatkovou povinnost a práva a povinnosti s ní souvise,iíc' vzniklou přede dnem nabytí
účinnosti této obecně závazné vyhlášky, se použije obecně závazná vyh|áška uvedená ve
zrušovacím ustanovenítétoobecně závazné vyhlášky.
čl. 18
zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Písková Lhota č, 3/2017 2e dne 13.3.2017
a obecně závazná vyhláška obce Písková Lhota č. 1/2010 ze dne 15.12.2010

čt. rg
účinnost
Tato obecně závazná vyh

dnem 1.1.2020,

starosta obce

Vyvěšeno: 11.12.2019
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.
sejmuto:,..,.......,....,,.....,

Pří|oha č. 1
obecně závazné vyhlášky obce Písková lhota ě,2l2O2O o místních poplatcích

veřeiné prostranství. za jehož uáváni se wbírá místnípoolatek za užíváníveřeiného

,l

cil{ánkor

vá Lhota
'ýthr

