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OBEC CERNEVES
Obecne závazná
vyhláška
v
obce Cerneves
C.1 / 2008,

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Zastupitelstvo obce Cemeves se na svém zasedání dne 27.3.2008 usnesením c.l usneslo vydat
na základe § 14 odst. 2 zákona C. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejších
predpisu a v souladu s § 10 písmod) a § 84 odst. 2 písmoh) zákona C. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zrízení) ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku:

CÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
CI. I.
1) Obec Cemeves zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek za užívání verejného prostranství
b) poplatek ze psu
c) poplatek ze vstupného
2) Výkon správy místních poplatku provádí Obecní úrad Cemeves.

CÁST DRUHÁ
HLAVA I

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEREJNÉHO PROSTRANSTVÍ

CI. 2
Predmet poplatku, poplatník
Predmet poplatku a osoba poplatníka jsou urceny v § 4 zákona c. 565/1990 Sb.,
o místníchpoplatcích,ve znení pozdejšíchpredpisu.I, 2
CI. 3
Verejné prostranství
Pro úcely této vyhlášky se za verejné prostranství považují prostranství konkrétne
uvedená v príloze c. I a graficky znázornená na katastrální mape v príloze c. 2.

CI. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku predem ohlásit predpokládanou dobu, místo
a výmeru užívání verejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozdeji v den následující po zacátku užívání verejného prostranství Po ukoncení užívání verejného prostranství je povinen ohlásit skutecný stav techto údaju.
(2) Pri plnení ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdelit správci poplatku príjmení, jméno, rodné císlo, adresu trvalého pobytu, adresu bydlište, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo
a IC.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovnež císla
úctu u penežních ústavu, na nichž jsou soustredeny penežní prostredky z její podnikatelské
cinnosti.

CI. 5

I Poplatek za užívání verejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání verejného prostranství, kterým se rozumí provádení výkopových prací, umístení docasných staveb a zarízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístení stavebních nebo reklamních zarízení, zarízení cirkusu, lunaparku a 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 Poplatek za užívání verejného prostranství platí tyzické i právnické osoby, které užívají verejné prostranství
zpusobem uvedeným v odstavci I.
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Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku ciní za každý i zapocatý m2 a každý i zapocatý den:
a) za umístená docasných staveb a zarízení sloužících pro poskytování služeb
b) za umístení docasných staveb a zarízení sloužících pro poskytování prodeje
c) za provádení výkopových prací
d) za umístení stavebního zarízení
e) za umístení reklamního zarízení
f) za umístení zarízení lunaparku, cirkusu ajiných atrakcí
g) za umístení skládek
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
i) za užívání verejného prostranství pro kulturní akce
j) za užívání verejného prostranství pro sportovní akce
k) za užívání verejného prostranství pro reklamní akce
1) za užívání verejného prostranství pro potreby tvorby filmových
a televizních del

lO,--Kc
lO,--Kc
2,--Kc
2,--Kc
lO,--Kc
lO,--Kc
lO,--Kc
2,--Kc
5,--Kc
5,--Kc
5,--Kc
lO,--Kc

(2) V prípade soubehu více zvláštních užívání jednoho verejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

CI. 6.
Splatnost poplatku
(1) Poplatek podle cI. 5 odst. 1 je splatný do 5 dnu nejpozdeji v den, kdy bylo
s užíváním verejného prostranství zapocato
(2) Poplatek podle cI. 5 odst. 2 je splatný do 5 dnu nejpozdeji v den, kdy bylo
s užíváním verejného prostranství zapocato

CI. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotne postiženou
b) poplatky z akcí porádaných na verejném prostranství, jejichž výtežek je urcen na charitativní a verejne prospešné úcely.
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CI. 8
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku vcas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11
zákona c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu.]
] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve správné výši, vymerí obec poplatek
platebním výmerem. Vcas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)
cást muže obec zvýšit až na trojnásobek. Vymerené poplatky se zaokrouhlují na celé korunynahoru.
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HLAVA II

"

POPLATEK ZE PSU

CI. 8
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemne nebo ústne do protokolu
vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnu.
(2) Pri plnení ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdelit správci poplatku príjmení, jméno, rodné císlo, adresu trvalého pobytu, adresu bydlište, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo
a IC. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovnež císla
úctu u penežních ústavu, na nichž jsou soustredeny penežní prostredky z její podnikatelské
cinnosti.
(3) Poplatník je rovnež povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnu jakékoliv zmeny
v ohlášených skutecnostech.
CI. 9
Sazba poplatku
Sazba poplatku ciní rocne:
a) za prvního psa
60,-- Kc,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
100,-- Kc,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
duchodu, který je jeho jediným zdrojem príjmu
anebo poživatel sirotcího duchodu
60,-- Kc,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého duchodu, který je jeho jediným zdrojem príjmu, anebo poživatele
sirotcího duchodu
100,-- Kc.
CI. 10
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 28.2 .príslušného kalendárního roku.
CI. 11
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s težkým zdravotním postižením, které byl
priznán III. stupen mimorádných výhod podle zvláštního právního predpisu
b) osoba provádející výcvik psu urcených k doprovodu techto osob.
c)osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní predpis.
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HLAVA III
POPLA TEK ZE VSTUPNÉHO

CI. 12
Predmet poplatku
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, prodejní a reklamní akce,
sníženého o dan z pridané hodnoty, je-li v cene vstupného obsažena.
CL. 13
Vstupné
Vstupným se rozumí penežitá cástka, kterou úcastník akcí zaplatí za to, že se jí muže zúcastnit
CL. 14
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozdeji do 7 dnu pred konáním akce oznámit správci poplatku písemne nebo ústne druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného
(2) Pokud poplatník neohlásí správci poplatku porádání akce predem, je povinen tak
ucinit v den jejího uskutecnení nebo nejpozdeji ve dni následujícím.
(3) Pri plnení ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdelit správci poplatku príjmení, jméno, rodné císlo, adresu trvalého pobytu, adresu bydlište, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo
a IC.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovnež císla
úctu u penežních ústavu, na nichž jsou soustredeny penežní prostredky z její podnikatelské
cinnosti.
(4) Do 15 dnu po skoncení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou
výši vybraného vstupného sníženou o dan z pridané hodnoty, jestliže byla v cene vstupného
obsažena.
CI. 15
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku ciní z vybraného vstupného na:

20%,
20%,

a) kulturní akci
b) sportovní akci
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c) prodejní akci
d) reklamní akci
e) u kulturních akcí typu diskotéka muže poplatník po dohode
s obcí využít sazby stanovené paušální cástkou

20%,
20%,
250,-- Kc/ akce

(2) V prípade, že se na jednu akci bude vztahovat více poplatkových sazeb, platí se poplatek s nejvyšší sazbou.
Cl.l6
Splatnostpoplatku
Poplatek je splatný do 15 dnu ode dne skoncení akce.
CI. 17
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) sportovní akce porádané místní TJ,
b) akce, které porádají místní zájmové kulturní organizace,
c) sportovní akce urcené mládeži a detem.

CI. 18
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku vcas nebo ve správné výši podléhá zvýšení po~latku podle § 11
zákona c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu.
CI. 19
Zrušovací a prechodné ustanovení
Zrušuje se obecne závazná vyhláška c. 5/2003 O místních poplatcích a obecne závazná vyhláška c.1I2005 O zajištení udržování cistoty ulic a jiných verejných prostranstvích. Na právní vztahy vzniklé prede dnem nabytí úcinnosti této obecne závazné vyhlášky
se vztahují ustanovení dosavadní obecne závazné vyhlášky.

CI. 20
Úcinnost
Tato obecne závazná vyhláška obce nabývá úcinnosti dnem 1.4.2008
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Vyvešeno na úrední desce dne: 28.3.2008
Sejmuto z úrední desky dne: 13.4.2008
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