V
obecnézávazná vyhláškaobceKorolupy
ze dne |2.12.2003
č,.212003
o místníchpoplatcích
Zastupitelstvoobce Korolupy vydává ďne |2.|2.2003 podle ustanovení
$ 14 odst.2 zákona
předpisůa v souladus $ 10písm.d) a
poplatcích,
ve zněnípozdějších
ČNn e. 565l1990Sb.,o místních
$ 84 odst. 2, písm.i) zákona č. L28l2000Sb., o obcích,ve zněnípozdějšíchpředpisůtuto obecně
závaznouvyhlášku.

oddn I

Zák|adníustanovení
poplatky:
místní
1) obecKorolupyvybírát5rto

čt.t

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lužív
áníveřejnéhoprostranství,
c) poplatek ze vstupného.

2) Výkon správy těchto poplatkůprovádí obecní uřad v Korolupech.

oddíl II
Poplatekze psu
Čl.z

Poplatku podléhajípsi staršítří měsíců.

Předmět poplatku

čt.l
Poplatník
Poplatníkemje držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba majícínauzemí obce trvalý
pobyt nebo sídlo.
Čl.l

je povinen
oznámi.,o,u'3ff;fr:ř1.H"řffi,po
1)Poplatník

psa
života
i stéňi3
měsíců
dovršen

nabyí psa do ďtženía poplatek zap|atitpodle ustanoveníČt.q.
2) Povinnost oznámit nabýí psa do vlastnictví má i občan,jehož pes je od poplatku podle ziíkona o
místníchpoplatcích nebo podle tétovyhlášky osvobozen a tuto skutečnostmusí v oznámeni správci
poplatku prokáaat.
3) Poplatník je rovněŽ povinen oznémit správci poplatku kaŽdou skutečnost,která má vliv na ýši
poplatku nebo na osvobozenído 15 dnůodjejího vzniku.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení a jméno
nebo niízevprávnické osoby, bydliště nebo sídlo.

5) Vlastníknebo správcedomuje povinenna ýzvu správcepoplatkupísemněohlásit všechnypsy v
domě chované.

čt.s

IdentiÍikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční znrímku pro psa bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes zrámku nosil.
Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhožvlastníka. Ztrátu nebo odcizení této
mámky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 10 dnů.

čt.o

Sazby poplatků

Poplatek ze psa činízakalendářní rok:
a) za prvního psa
b) za druhéhoa kaŽdéhodalšíhopsa
c) za prvníhopsa, jehož vlastníkemje poživatel
invalidního, starobníhonebo vdovskéhodůchodu'
který je jeho jediqim zdrojem příjmu
d) za druhéhoa kaŽdéhodalšíhopsa, jehoŽ
vlastníkemje osoba uvedená v písm. c)

100'-Kč
l50,-Kč
l00'- Kč
150,-Kč

čt.l
osvobození
1) Poplatek se neplatí ze psů jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těŽkým
zdravotnímpostižením,kterébylpřiznrín III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštníhoprávního
předpisu, osoba provrídějícívycvik psůurčenýchk doprovodu těchto osob, osoba provozujícíútulek
ňízený obcí pro fracené nebo opuštěnépsy a osoba, kteréstanoví povinnost drŽení a používiínípsa
zvláštníprávní předpis.
2) Poplatníkje povinen správci poplatku vŽdy do 15. ledna příslušnéhokalendrířníhoroku prokázat, že
důvodosvobozenítrvá.
3) osvobození od poplatku Ze psa zaniká, zanikne-li důvodosvobozeď.

čt.t

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) V případě drženipsa po dobu kratšínežjeden rok se platí poplatek v poměmé qýši, která odpovídá
počtui započaých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa
poplatek od poěátku kalendrářníhoměsícenásledujícíhopo měsíci, ve kterémzměna nastala.
2) ZanikneJi poplatková povinnost musí tuto skutečnostpoplatník správci poplatku oznámit.

čt.q

Splatnost poplatku
je
1) Poplatek splatnýbez vyměření,nejpozdějido 31.3.kalendářníhoroku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatnýdo 30-ti dnůode dne vzniku
poplatkovépovinnosti.

V'

oddít Iil
Poplatek za uŽívátní
veřejnéhoprostranství
čl ro

Předmět poplatku
Poplatek za uživáni veřejného prostranství se vybírá za n|áštní užíváni veřejného prostranství,
kterým se rozumí provádění ýkopových prací, umístění dočasných staveb a zaÍízeni sloužícíchpro
poskytovaní prodeje a sluŽeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zaÍízeni,zařízeni cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakci, umístění skládek, vybrazenl trvalého parkovacího místa
alůíváni tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby ťrlmových
a televizních děl.

čt.rr

Ů'

Veřejnéprostranství
je
Veřejným prostranstvím náves obce, všechnyulice, chodníky,veřejná ze|eň,,park a další
prostory přístupnékaŽdémubez omezení,tedy sloužícíobecnémuvžíváni, a to bez ohledu na
vlastnictvík tomutoprostoru.

Čt.tz

Poplatník
je fuzická nebopravnickáosoba,kteráužíváveřejnéprostranství
způsobemuvedeným
1) Poplatníkem
v ěl. 10.
2) Užívá-|i stejnou črístveřejnéhoprostranstvíněkolik poplatníků,odpovídajíza zap|acenícelého
poplatku společněa nerozdílně.Správce poplatku můŽeuloŽit zap|acenipoplatku kterémukoli
znich.

Čt.rs

oznamovací povinnost
je
l) Poplatník povinen omámit správci poplatku uživániveřejnéhoprostranstvínejméně7 dní před
jeho započetím.
V případěvžíváníveřejnéhoprostranstvína dobu kratšínež30 d.'íje nutno splnit
povinnost
tuto
3 dny předem.
2) Při plněníoznamovacípovinnostije poplatníkpovinen sdělit správci poplatku příjmenía jméno
neboniázevpnávnickéosoby,bydlištěnebo sídlo.

čt.u

Sazby poplatku
Poplatek zauživéni veřejného prostranství čini zakaŽdý i započatym2 akaždý i zapoěaý den
užívanéhoprostranství:
a) zaumístění zatízeni k poskýovaní sluŽeb a prodejního zatízení

s výjimkou pouti svatéhoVavřince
b) zaumístěnístavebníhozaŤizenipaušálníčástkou
c,) zaumístěnískládek
d) zavytuazenitrvaléhoparkovacíhomístapro vozidla
určenápro silničnídopravua přepravupaušálníčiástkou

e) za umístěníreklamního zaŤízení
f) zapollŽiti veřejného prostranství v ostatníchnevyjmenovaných případech

20,-Kč
200,-Kě/rok
10'-Kč

l00,- Kč/měs.

10'- Kč
3,. Kč

čl rs

osvobození
Poplatku za užívániveřejného prostranství nepodléhá:
a) pořádtíní akcí na veřejném prostranství, jejichž vytěžekje určenna charitativní a veřejně prospěšné
účely,
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
c) umístění stavebního zařizeni a skládky stavebního materiálu pro qistavbu rodinného domu nebo
jeho opravu v rozsahu, kteý vyŽaduje stavební řízeni nebo ohlašenístavby.

čl ro

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne' kdy došlo k tlživáni veřejného prostranství způsobem
uveden;im v č1.10 až do dne, kdy toto užívánískončilo, zatizeni bylo odstraněno a veřejné prostransfuí
bylo uvedeno do původníhostavu.

čl.rz

Splatnost poplatku

Poplatekje splatný:
a) při tlživiní veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíviíním
veřej néhopro stranstvi zap očato,
b) při užíváni veřejného prostransfuí po dobu delší 30 dnů je možnépoplatek rozdělit v jednom
kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemŽ pnmí splatka je splatná nejpozději v den, kdy
bylo s užívánímveřejnéhoprostranstvízapočatoazbyvající splátka nejpozději do 3l.12. příslušného
roku,
c) poplatek stanovený tydenní nebo měsíčnípaušální částkouje splatný první den v příslušnémýdnu
nebo měsíci.
d) poplatek stanovený ročnípaušálníčrístkouje splabrý do konce ledna pffslušnéhokalendářního roku.

oddítIv

Poplatek ze vstupného
čl ta

Předmět poplatku
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vsfupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní
akce, sníŽenéhoo dařl z přidané hodnoty, jeJi v ceně vsfupného obsažena.Vsfupným se pro účelytéto
vyhlášky ronlrrlÍ peněžitá částka,kÍerouúčastníkakce zap|ati zato, že se jí m:ůže
zúčastnit.

Čt.tg

Poplatník
Poplatníkemje ftzická neboprávnická osoba,která akci pořádá.

čt.zo

oznamovací povinnost
1) Poplatníkje povinen nejpozději ýden před konánímakce oznámit správci poplatku její pořádrání
a vstupenkyoznačené
cenou' datem,hodinou konaníakce a jménempořadatelepředloŽit ke kontrole
a peďoraci.

2) Poplatníkje povinensdělit správci poplatkupříjmenía jménonebonázev právnickéosoby,bydliště
nebosídlo.
3) Do pěti dnůpo skončeníakce je poplatníkpovinen podat správci poplatku priznaník poplatku.
NeprodanévstupenkypředloŽísprávci poplatkuke kontrole.

Čt.zt

Sazby poplatku
Sazba poplatku z úhrnnéěástky vybranéhovstupnéhočinípro:
a) diskotéky,tanečnizábavy, plesy, společenské
večery
s tancem a akce obdobnéhocharakteru
b) prodejníakce (burzy, trŽiště,aukce)
c) pořady erotickéhocharakteru astnptyry

t0%
10%
20 Yo

Čl.zz

od poplatku ze vstupnéhojsou osvobozeny:
Y

b)
c)
d)
e)

Osvobození

divadelnípředstavenía sportormíakce,
akce, kterépořádajírozpočtové' příspěvkové a zájmové kulturní orgatizace zřizené obcí,
akce určenémládeži a dětem.
dďší akce souvisejícís kulfurním děnímv obci - masopust' dětský den, poutbvázábava,
posvícenská zábava, mikulášská besídkaa silvestrovsképosezení.

Čl.zs

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do pěti dnůode dne pořádání akce.

oddÍIv

Ustanoveníspolečnáa závérečná
čl.zl

v

Sníženípoplatku . prominutí
Správce poplatku můŽe na žádost poptut'it.u z důvodu zmiměni nebo odstraněď twdosti
v jednotliqých případechpoplatky snížitnebo prominout.

čt.zs

Zýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné qýši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou)částmůŽeobec zrnýšitažnatojnásobek.

Čl.zs

1) Pokud poplatníknebo plátce nesplnísvoji poplatkovoupovinnoststanovenoutouto vyhlráškou'|ze
dluŽnéčástkyvyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendrířníhoroku' ve kÍerémpoplatková
povinnostvznikla.
2) Byl-li před uplynutímtétolhůtyučiněnúkonsměřujícík vyměřenínebo doměřenípoplatku, běží
tÍí|etálhůta znovu od konce roku, v němžbyl poplatrríknebo plátce o tomto úkonu písemně

yvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendrířníhoroku,
ve
kÍerém
poplatkovápovinnost vznikla.

čt.zl

Sankce
Tomu' kdo nesplníve lhůtěstanoyenétouto vyhlráškounebo rozhodnutímpovinnost
nepeněžité
povahy,.může
správcepop|atkuuloŽitpokufupodle uštanovení3? zak.č.33?l|ďg2Sb.,
s
o ,pá'Ja*i
a poplatků,ve zněnípozdějšíchpředpisů.

čl.zs

Zrušujese obecně závanávyhlríškaobce Korolupy č.2/98 omístních
poplatcíchze dne |3.l2.
1998.

čt.zg

Tato vyhláškambýváúčinnostipatnactýmdnemníslďujícím po jejím vyhlrášení.

Ý

Datum
(2'./,.L,..?..?.3..,..
vyvěšení
vyhlášky
(denvyhlášení):
.............
Datum sejmutívyhtrášky:

Marie Kadlecová
místostarosta
obce

*ý

.............?.,...4.,....p..ek.....

fr*r^*
Martin Hanek v.r.
starostaobce

