ŠunllIce
oBEc VINtčNÉ
obecně závazná vyhláška é.212012,
o místníchpoplatcích
obceViniěnéŠumice
se na svémzasedánídne 12. 12.2012usnesením
Zastuoite|stvo
usnes|ovydatna zák|aděs 14 odst.2 zákonač'565/1990Sb.,o místních
é.619112
p o p l a tc í c h , v ezněnípo zdějš íc hpředpisůavsou|adus$10písm.d)a$8aods t.2 p í sm.h )
předpisů,
Ve zněnípozdějších
zřízení),
tuto
zákonač.128l2oooSb', o obcích(obecní
(dá|ejen
obecnězávaznouvyh|ášku
''vyh|áška..):

CAST I.

zÁxnoruí USTANoVENí
čl.t
Úvodníustanovení
pop|atky
(1) obec Viničné
(dá|ejen ,,pop|atky..):
tytomístní
Šumice
zavádítoutovyh|áškou
ze psů,
a) pop|atek
b) pop|atekza užívání
veřejnéhoprostranství,
sběru, přepravy'třídění'využívání
c) pop|atekza prcvoz systémushromažd'ování,
komuná|ních
a odstraňování
odoadů.
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníúřad(dá|ejen ,,správóepop|atku.).l

CAST II.

PoPLATEKzE PsŮ
ct.z

Poplatnik a předmět poplatku
je ýická nebo právnickáosoba, která má
Poplatekze psůp|atídržite|psa. DrŽite|em
obceViničné
Sumice'.
trva|ýpobytnebosídlona území
(2) Pop|atekze psůse p|atí
ze psůstarších
3 měsíců.3
(1)

ěl. e

Vznik a zánik pop|atkovépovinnosti
(í)

povinnost
psa V den,kdypes dovrši|
vznikádrŽite|i
Pop|atková
stářítříměsíců,
nebo
psa
tříměsíců.
v den,kdyse sta|držite|em staršího

pop|atóích,
předpisů(dá|eien
Ve zněnípozdějšÍch
' 5 14 odst. 3 zákona ě. 565í990 sb., o místních
'zákon
pop|atcích")
g místních
pop|atcích
:. s 2 odst.í zákonao místních
poplatcích
$ 2 odst'2 zákonao místnÍch

(2) V případědrŽenípsa po dobu kratší
neŽjeden rok se p|atípop|atekv poměrnéýši'
ka|endářních
měsíců.Při změně místatrva|ého
která odpovídápoětu izapočat\ých
pobýu nebo síd|a p|atídrŽitel psa pop|atekod počátkuka|endářníhoměsíce
po měsíci,ve kterém
změnanasta|a,nově přís|ušné
obci.a
nás|edujícího
(3) Poplatková povinnostzaniká dnem, kdy přesta|abý Íyzickánebo právnická osoba
přičemŽ
psa (např.úhynempsa,jehoárátou' darováním
neboprodejem),
se
drŽite|em
pop|atekp|atíi za zapoěatýka|endářníměsíc,Ve kterémtaková skuteěnostnasta|a.
Ót.l
ohlašovací povinnost
povinnosti
( 1 ) DrŽitelpsa je povinenoh|ásitsprávci poplatkuvznik svépop|atkové
je povinenoznámit
nejpozději
do ,15dnůode dnejejíhovzniku.Stejnýmzpůsobem
povinnosti.
takézánik svépop|atkové

(2) Povinnostoh|ásitdrženípsa má i osoba,kteráje od pop|atkuosvobozena.
je drŽiteIpsa povinensoučasněsdě|itsprávcipopIatku
povinnosti
(3) Při pIněníoh|ašovací
některéda|šíúdajestanovenév ě|.19 tétovyh|ášky.

čl.s
Sazba poplatku
psa .|00'-Kč
rokěiníza kaŽdého
za ka|endářní
Sazbapop|atku

čl.e
Splatnost poplatku
je splatnýnejpozději
(1) Pop|atek
do 3.1.květnapřís|ušného
ka|endářního
roku.
(2) Vznikne-|ipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémV odstavci 1, je pop|atek
sp|atnýnejpozdějido 15. dne měsíce'kteý nás|edujepo měsíci,ve kterémpoplatková
povinnostvznik|a( nejpozdějido konce přís|ušného
ka|endářního
roku).

ct.z

osvobození
od pop|atkuze psůje osvobozendržite|psa' kteým je osoba nevidomá,bezmocnáa osoba
právního
kteráje drŽite|emprŮkazuZTPIP pod|ezv|áštního
s těŽkýmzdravotnímpostiŽením,
psů
předpisu,osoba provádějící
provozující
určených
k
doprovodu
těchto
osob,
osoba
ýcvik
nebo opuštěnépsy nebo osoba, kteréstanovípovinnost
útu|ekzřízenýobcí pro
pouŽívání
psa
právní
předpis".
a
zv|áštní
drŽení
^racené

pop|atcÍch
:. s 2 odst.3 a 4 zákonao místnÍch
pop|atcích
zákona
místnÍch
2
odst.
2
o
s

čÁsr lIl.

veŘelnÉnopRosrnRnsrví
PoPLATEKzn uŽívÁuí
čl.s
Předmět popIatku' popIatnik
(,l) Pop|atekza užívání
veřejnéhoprostranství
se vybíráza zv|áštní
veřejného
uŽívání
prostranství,kteým se rozumí prováděnívýkopových prací, umístěnídočasných
pro poskytováníprodejeq s|uŽeb,pro umístění
staveba zařízeníslouŽících
stavebních
nebo reklamníchzařízení,zařízeni cirkusů,|unaparkůa jiných obdobnýchatrakcí,
umístěnísk|ádek'vyhrazenítrva|éhoparkovacíhomístaa uŽívánítohotoprostranství
pro ku|turní,
a reklamní
akce nebopotřebytvorbyfi|moýcha te|evizních
sportovní
dě|.6
(2)

p|atífyzickéveřejnéhoprostranství
i právnickéosoby,kteréuŽívají
Pop|atekza užívání
veřejnéprostranství
způsobemuvedenýmv odstavcií.'

čt.s

Veřejnéprostranství
Pop|atekpod|etétovyh|áškyse p|atíza užíváníveřejnýchprostranství,
která jsou
uvedena parce|ními
čís|ya grafickyvyznačenana mapě v pří|ozeč. 1. Tato pří|ohatvoří
nedí|nou
souěásttétovyh|ášky.

Čt.lo
Vznik a zánik popIatkovépovinnosti
veřejnéhoprostranství'
Pop|atekse p|atíod prvéhodne, kdy zača|ouŽívání
až do
dne, kdy totouŽívání
faktickyskonči|o.

čl .tt
povinnost
ohIašovací
(1)

je povinenoh|ásitsprávci pop|atkunejpozději15 dnÍpřed zahájenímužívání
Pop|atník
veřejného prostranstvípředpok|ádanoudobu, místo, způsob a uýměru užívání
veřejnéhoprostranství.
V případěuŽíváníveřejnéhoprostranstvípo dobu kratšíneŽ
povinnostnejpozdějiv den zahájeníuŽívání
5 dní je povinen sp|nit oh|ašovací
veřejnéhoprostranství.Pokud tento den připadne na sobotu, nedě|i nebo státem
povinensp|nitoh|ašovací
povinnostnejblíŽenás|edující
uznanýsvátek,je pop|atník
oracovní
den.

(2)

Pop|atníkje dá|e povinen oh|ásit spráVci poplatku některédalšíúdajestanovené
v č|..t9tétovyh|ášky.

(3)

je pop|atník
povinenoh|ásitskutečnýstav
veřejnéhoprostranství
Po ukoněeníužívání
.í
v odst' nejpozději
do 15dnů.
údajů
uvedených

pop|atcích
!, 5 +oost.1zákonaomístních
pop|atcích
s 4 odst.2 zákonao mís|ních

él.tz

Sazba poplatku
je stanovenaza každýi započatý
m2a každýi započalý
Sazba pop|atku
den ( dá|ejen
a činí:
'Kč/m2lden..)
pro poskytováníprodeje
dočasnýchstaveba zařízenís|oužících
a) za umístění
a s|uŽeb
5'- Kč/m2lden
rek|amního
zařízení
b) za umístění
5,- Kč/m2lden
c) za umístění
zařízení|unaparků
a jinýchobdobnýchatrakcí
5,. Kč/m?den
pro rek|amní
veřejnéhoprostranství
d) za užívání
akce

5,- Kčtm2tden

čt.ts
Splatnost poplatku
(1)

pod|eč|.12je sp|atný:
Pop|atekve ýši stanovené
veřejnéhoprostranstvípo dobu do 5 dnůnejpozdějiv den zahájení
a) při užívání
uŽÍvání
veřejnéhoprostranství,
po dobu 5 dnů nebo de|šínejpozdějivden
veřejnéhoprostranství
b) při užívání
veřejnéhoprostranství
ukoněeníuŽívání
pop|atku
paušá|níěástkou
c) při p|acení
nejpozději
v den zahájeníuŽívání

(2)

Připadne-|i|hůtasp|atnostina sobotu,nedě|inebo státem uznanýsvátek,je dnem,ve
je pop|atník
povinensvojipovinnost
pracovní
kterém
sp|nit,nejb|íŽe
následující
den'

čÁsrv.
PoPLATEKzA PRoVoz sYsTÉMUsHRoMAŽĎoVÁNí,
SBĚRU,
PŘEPRAVY,tŘíoĚttí,VYUŽíVÁNí
A oDsTRAŇoVÁNí
KoMUNÁLNícn
ooploŮ
c l.14
Poplatnik
(1)

Pop|atek za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy' třídění'využívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadůp|atí8:
a) fyzická osoba'
1. která má v obci trva|ýpobyt'
2, které by| podle zákona upravujícíhopobyt cizinců na územíČeské
republikypovo|entrva|ýpobyt nebo přechodnýpobý na dobu de|šíneŽ
90 dnů'

.

pop|atcích
s 1obodst.'l zákona o místních

pobytcizincůna územíČeskérepub|iky
3' kterápodlezákona upravujícího
pobývána územíČeské
přechodněpo dobude|ší
repub|iky
3 měsíců,
ochranapod|ezákona upravujícího
4' kteréby|audě|enamezinárodní
azy|
nebo dočasnáochrana pod|ezákona upravujícího
dočasnouochranu
cizinců.
stavbuurěenouk individuá|ní
b) fyzickáosoba,kterámá ve v|astnictví
rekreaci,byt
neborodinnýdům,ve kteých neníh|ášenak pobýu Žádná fyzickáosoba,a to
pop|atkuza jednu fyzickouosobu; máJi ke stavbě určené
ve výšiodpovídající
právovíceosob,
k individuá|ní
rekreaci,bytunebo rodinnému
dpmuv|astnické
jsou povinnypIatitpopIatek
a nerozdí|ně.
spoIečně
(2)

Za ýické osoby tvořícídomácnostmůžepop|atekp|atitjedna osoba.Za fyzickéosoby
Žijícív rodinnémnebo bytovémdomě můŽepop|atekp|atitV|astníknebo správce.
osoby, kteréplatípoplatekza více Íyzickýchosob, jsou povinny obecnímuúřadu
a data narozeníosob, za kterépop|atek
oznámitjméno'popřípadějména'příjmení
oIatí.

čt.ts
ohlašovaci povinnost
(1) Poplatníkje povinen oh|ásit správci pop|atkuvznik své pop|atkové
povinnosti
nejpozději
do 15 dnůode dne, kdy mu povinnostp|atittentopoplatekvznik|a,případně
doložit existenci skutečnostízak|ádaiícíchnárok na osvobození nebo ú|evuod
poplatku.
je povinenoh|ásitsprávcipop|atku
jméno,
(2) Pop|atník
d|e ě|. 14 odst. 1 tétovyh|ášky
jména'a příjmení'
popřípadě
místopobytu,popřípadě
da|ší
adresyprodoručování.
je povinenoh|ásittakéevidenění
(3) Pop|atník
d|eč|.14 odst' 1 písm.b) vyh|ášky
nebo
popisnéěís|ostavby určenék individuá|ní
rekreacinebo rodinnéhodomu; není-|i
stavba nebo dŮm oznaěen evideněnímnebo popisnýměís|em,uvede pop|atník
parce|nÍ
pozemku,na kterémje tato stavba umístěna.V případěbytuje pop|atník
čís|o
povinenoh|ásitorientačnÍ
nebo popisnéčís|ostavby,ve kterése bý nachází,a čís|o
popřípadě
popis
v budově,pokudnejsoubytyoěís|ovány.
býu'
umístění
Není-|i
stavba,
ve kterése bý nachází,oznaěenaorientačním
nebopopisnýmčís|em,
uvedepop|atník
parce|níčís|o
pozemku,na kterémje umístěnastravbas bytem.
(4) Stejnýmzpůsobema ve stejné|hůtějsou pop|atníci
povinnioh|ásitsprávcipop|atku
povinnostiv dŮs|edkuzměny pobýu nebo v důs|edku
ánik své poplatkové
změny
vlastnictví
ke stavběurčené
k individuá|ní
rekreaci,bytuneborodinnému
domu.

čt.ts
Sazba poplatku
(1) Sazba pop|atku
ěiní500'-Kě a je tvořena:
a) z částky,|1,|'- Kčza kalendářnírok a
b) z částky389'- Kě za ka|endářnírok.Tato ěástkaje stanovenana zák|adě
skuteěnýchnák|adůobce předchozíhoka|endářního
roku na sběr a svoz
netříděného
komunálního
odpaduza pop|atníka
a ka|endářní
rok'

(2) skutečné
komuná|ního
odpaduěini|y:
nák|adyza rok 2o'|1 na sběr a svoz netříděného
takto:
512.383'-Kě a by|yrozúčtovány

Kčdě|eno1316 (1266početosobs pobýemna území
obce+
Nák|ady512.383,počet
bytů
staveburěenýchk individuá|ní
rekreaci,
a rodinnýchdomů,ve kteých
50
neníh|ášenak pobytužádnáÍyzickáosoba)= 389'- Kě. Tato částkaje stanovenajako
sazbav ě|.16 odst.1 písm.b) vyhlášky.

(3) V případě změny místa pobýu fyzické osoby, změny V|astnictvístavby určené

domu v prŮběhuka|endářního
k individuá|n|
rekreaci,býu nebo rodinného
roku se
pop|atekp|atív poměrnévýši'která odpovídápočtuka|endářních
měsícůpobytunebo
ka|endářním
roce.Dojde.|ike změně v průběhuka|endářnÍho
v|astnictví
v přÍs|ušném
počtuměsíců
rozhodnýstavk pos|ednímu
měsÍce'je prostanovení
dnitohotoměsíce.g

él.tl
jednoráz":.:::::,.':::J1[u..,. *u..n"přísIušného
je sp|atný
( 1 ) Pop|atek
kaIendářního
roku'
(2) Vznikne-|ipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémv odst. .1,je pop|atek
sp|atnýnejpozdějido 15. dne měs|ce,kteý nás|edujepo měsíci,ve kterémpoplatková
povinnost
všakdo koncepřísIušného
ka|endářnÍho
vznik|a'nejpozději
roku.

ct.tg
osvobození
a ú|evy
rok se osvobozují:
od poplatkuza přís|ušný
ka|endářnÍ
a) děti ve věku do tří|et.Rózhodnýmdnem pro zařazenído věkovékategorieje
'l. |edenkalendářnÍho
roku,na kteý se pop|atekplatí'
b) pop|atníci
uvedenÍv ěl' 14 odst. 1 písm.a)' kteřÍprokazate|něce|oročněpracují,
žijínebostudují
mimoúzemí
ČR
uvedenív ě|. 14 odst. 1 písm.a)' kteříse celoroěnězdÉujÍna jiném
c) pop|atníci
místěv rámci ÓR z důvodustudia nebo výkonu zaměstnánínebo z důvodu
umístění
v některémsociá|ňímnebo nápravnémzařízení.
více staveb urěenýchpro individuá|ní
d) pop|atník,
ktenýmá V obci Ve V|astnictví
rekreacineboda|ší
rodinnýdŮm've kterýchneníh|ášenak pobytuŽádná
fyzická osoba' p|atípop|atekpouzeza jednutakovoustavbu.
e) fyzická osoba,kteráv|astnív |oka|itěnad Vinohrady,Loutořeča pod Hřištěm
stavbuurčenou
k individuá|ní
rekreaci,kde vzhledemk nedostupnosti
místaobec
jeho
systému
nak|ádání
s komuná|nÍm
v rámcizavedeného
odpademnezajišťuje
svoz
pobytemv síd|eoh|ašovny
osobys trva|ým
oÚ ViniěnéŠumice

poplatcÍch
" s 10b odst.5 zákonao místnÍch

CAST V.

společruÁ
n zÁvenečnÁ
UsTANoVEruí
čt .t g
povinnosti
Spo|ečná
ustanovení
k oh|ašovaci
(1) V oh|ášení
pop|atník
nebop|átceuvedelo
nebo název nebo obchodnífirmu,obecný
a) jméno,popřípadějména,a příjmení
popřípadě
identifikátor,
by|.|ipřidělen'místopobýu nebo síd|o,místopodnikání,
pro
právnická
osoba uvedetéŽosoby,kteréjsou jejím
da|šíadresy
doručování;
jménemoprávněnyjednatv pop|atkoýchvěcech'
platebníchs|uŽeb,včetněposkýovate|ů
u poskytovate|ů
b) ěís|avšech svých účtů
uŽívanýchv souvis|ostis podnikatelskou
těchto s|užebv zahraničí,
ěinností,
v případě'Že předmětpop|atkusouvisís podnikate|skou
ěinnostípop|atníka
nebo
p|átce'
c)

da|šíúdajea skutečnostirozhodnépro stanoveníýše pop|atkovépovinnosti,
včetněskutečností
zak|ádajících
nárok na ú|evunebo případnéosvobozeníod
pop|atkové
povinnosti'

(2) Pop|atníknebo p|átce,kteý nemá síd|onebo byd|ištěna územíčlenského
státu
prostoru
Evropskéunie,jinéhosm|uvního
státu Dohodyo Evropském
hospodářském
nebo Šýcarskékonfederace,uvede kromě údajůpoŽadovanýchv odstavci2 aoresu
svéhozmocněncev tuzemskuorodoručování.1l
je pop|atník
(3) DojdeJike změně údajŮčiskutečností
uvedenýchv oh|ášení,
nebop|átce
povinentutozměnuoznámitnejpozději
do 15 dnúode dne,kdy nasta|a.l2

čl.zo
Navýšenípop|atku
(í)

poplatkyzaplaceny(odvedeny)
Nebudou.|i
včasnebo ve správnéýši, vyměříobecní
p|atebním
předpisným
úřadpopIatek
výměremnebohromadným
seznamem.13

(2) Včasnezap|acené
pop|atkynebočásttěchtopop|atků
neboneodvedené
můŽeobecní
je přís|ušenstvím
pop|atku.la
úřadzýšit aŽ na trojnásobek;totozrnýšení

cl.zt
odpovědnost za zaplaceni pop|atku
(1) JeJi pop|atník
vdobě vzniku povinnostizap|atitpop|ateknez|eti|ý'odpovídají
za
zap|acenípop|atkutentopop|atník
a jeho zákonnýzástupcespo|eěněa nerozdí|ně;
jako pop|atník.
případěstejnéprocesní
postavení
zákonnýzástupcemá v takovém
10 'l4a odst.1 zákona o místních
pop|atcích
5 .l4a
odst.2 ákona o mlstníchpop|atcích
]: s
]i S 14a odst.3 zákonao mlstníchpop|atcích
pop|atcích
11odst.'l, 2 zákonao místních
]]$ ,l1
pop|atcích
'*s
odst.3 zákonao místních

pop|atekpop|atník
(2) Nezap|atí-|i
nebo jeho zákonný zástupce, vyměřÍobecníúřad
poplatekjednomuz nich.

ěl'zz
Přechodnéa zrušovaciustanovení
(1)
(2)

pop|atcích,
Zrušuje
se obecnězávaznávyh|áška
é'112012,
o místnÍch
ze dne03.05.2012.
před nabyt|múěinnost
povinnosti
pod|e
vznik|é
tétovyh|ášky
se posuzují
Pop|atkové
předpisů.
právních
dosavadních

čt.zs

Úěinnost
závazná
vyh|áška
nabývá
dnem01.01.2013.
Tatoobecně
účinnosti

Ing.Kare|V|ěek
mÍstostarosta

Vyvěšenona úřednídesce dne:.13.12.2012
Sejmutoz úřední
deskydne:31.12'20,|2
Zveřejněnozpůsobemumožňující
dá|kovýpřístupdne: 13.12.2012

Josef Drápa|
starosta
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