OBECN

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

M STA LUHA OVICE
. 4/2003
O místních poplatcích

Zastupitelstvo m sta Luha ovice se na svém zasedání dne 4.12.2003 usneslo vydat podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších
p edpis a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení) ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku:

ÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
l. 1
(1) M
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

sto Luha ovice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
poplatek ze ps ,
poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt,
poplatek za užívání ve ejného prostranství,
poplatek ze vstupného,
poplatek z ubytovací kapacity,
poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj,
poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad .

(2) Výkon správy místních poplatk provádí M stský ú ad Luha ovice.
(3) V ízení ve v cech místních poplatk se postupuje podle zákona . 337/1992 Sb., o správ
daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis , není-li zákonem . 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , stanoveno jinak.

ÁST DRUHÁ
HLAVA I
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Poplatek ze ps
l. 2
P edm t poplatku
Poplatku podléhají psi starší t í m síc .
l. 3
Poplatník
Poplatek ze ps platí držitel psa, který je v Luha ovicích hlášen k trvalému pobytu nebo zde
má sídlo. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území eské republiky.
l. 4
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemn nebo ústn do protokolu do 10
dn od vzniku poplatkové povinnosti, tj. dovršení t í m síc v ku psa nebo zapo etí držení
psa staršího t í m síc . Stejným zp sobem a ve stejné lh t je poplatník povinen oznámit
zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o
místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena.
(3) Poplatník je rovn ž povinen oznámit správci poplatku každou skute nost, která má vliv na
vznik, zánik, osvobození nebo na výši jeho poplatkové povinnosti, a to do 10 dn ode dne,
kdy tato skute nost nastala.
(4) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sou asn sd lit správci poplatku
p íjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo I O. Jdeli o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, je povinna
též uvést ísla ú t u pen žních ústav , na nichž jsou soust ed ny pen žní prost edky z její
podnikatelské innosti.

l. 5
Identifikace ps
Správce poplatku vydá poplatníkovi eviden ní známku pro psa bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nep enosná na jiného psa, i
kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci
poplatku nahlásit nejpozd ji do 10 dn .
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l. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendá ním m síci, ve kterém zapo alo držení psa, nebo
ve kterém pes dovršil stá í t í m síc . Poplatek se platí za každý i zapo atý kalendá ní m síc.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost b hem roku p i zm n místa trvalého pobytu nebo sídla
držitele psa, platí poplatník poplatek od po átku kalendá ního m síce následujícího po m síci,
ve kterém zm na nastala a to v pom rné výši, která odpovídá po tu i zapo atých kalendá ních
m síc .
(3) Zanikne-li poplatková povinnost (nap . úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej),
poplatek se platí i za zapo atý kalendá ní m síc.
l. 7
Sazba poplatku
Poplatek iní za kalendá ní rok:
a) základní sazba
−
za jednoho psa 1000 ,- K
−
za druhého a každého dalšího psa 1400 ,- K ,
b) na samotách a v m stských ástech Polichno, Kladná Žilín a etechov
−
za každého psa 200,- K ,
c) za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého d chodu, který je jeho jediným zdrojem p íjm , anebo poživatel sirot ího
d chodu
−
za každého psa 200,- K .
l. 8
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je poplatník povinen zaplatit bez vym ení p edem a to:
a) ne iní-li poplatek více než 500,- K ro n , nejpozd ji do 31.3. p íslušného
kalendá ního roku,
b) je-li výše poplatku v tší jak 500,- K , ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozd ji do
31.3. a 31.8. p íslušného kalendá ního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný do 15 dn
následujícího kalendá ního m síce po m síci, ve kterém povinnost poplatek platit vznikla.
(3) Zanikne-li poplatková povinnost b hem období, na které byl poplatek zaplacen, vrátí
správce poplatku na žádost poplatníka pom rnou ást poplatku (p eplatek) do 15 dn ode dne,
kdy byl správci poplatku zánik poplatkové povinnosti oznámen. P eplatek vrátí správce
poplatku na žádost poplatníka, iní-li více jak 50,- K .
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l. 9
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba s t žkým zdravotním postižením, které byl
p iznán III. stupe mimo ádných výhod podle zvláštního p edpisu2),
b) osoba provád jící výcvik ps ur ených k doprovodu t chto osob dle písm. a),
c) osoba provozující útulek z ízený obcí pro ztracené nebo opušt né psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní p edpis3).
(2) Nárok na osvobození jsou tyto osoby povinny správci poplatku prokázat.

Hlava II
Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt
l. 10
P edm t poplatku
P edm tem poplatku je p echodný pobyt za úplatu ve m st Luha ovice za ú elem lé ení
nebo rekreace.
l. 11
Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která p echodn a za úplatu ve m st Luha ovice pobývá za
ú elem lé ení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný d vod svého pobytu.
l. 12
Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá od poplatník pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která p echodné ubytování poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku a za
poplatek ru í.
l. 13
Oznamovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemn nebo ústn do protokolu
zahájení innosti spo ívající v poskytování p echodného ubytování ve lh t do 10 dn ode
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dne právní moci povolení k této innosti, v ostatních p ípadech do 10 dn ode dne faktického
zahájení této innosti. Stejným zp sobem a ve stejných lh tách oznámí ubytovatel správci
poplatku ukon ení innosti spo ívající v poskytování p echodného ubytování.
(2) P i pln ní oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sd lit správci poplatku p íjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo I O. Jde-li o
fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též ísla
ú t u pen žních ústav , na nichž jsou soust ed ny pen žní prost edky z její podnikatelské
innosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podob eviden ní knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, ú el pobytu, jméno, p íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
bydlišt v zahrani í, íslo ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl a ú el pobytu. Zápisy do eviden ní knihy musí být vedeny p ehledn a
srozumiteln . Stránky knih musí být pr b žn o íslovány a musí být uvád na po adová ísla
ubytovaných osob od po átku do konce roku. Ubytování, na které se nevztahuje poplatek za
láze ský a rekrea ní pobyt, musí být v této knize vyzna eno. Eviden ní knihu ubytovatel
uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údaj
v eviden ní knize se ídí zvláštním právním p edpisem. 4)
l. 14
Sazba poplatku
Poplatek iní za osobu a každý i zapo atý den pobytu, není-li tento dnem p íchodu 15,- K .

l. 15
Splatnost poplatku
(1) Poplatek platí poplatník p edem za celou p edpokládanou dobu pobytu. Poplatník je
povinen p i kontrole v ubytovacím za ízení p edložit kontrolnímu orgánu doklad o zaplacení a
poskytnout mu požadované informace.
(2) Ubytovatel vybere poplatek za celou p edpokládanou dobu p edem a o zaplacení vydá
návšt vník m doklad o zaplacení poplatku za láze ský nebo rekrea ní pobyt v p íslušné
hodnot . Do 15 dn po uplynutí kalendá ního m síce p edloží ubytovatel správci poplatku
vyú tování za uplynulý kalendá ní m síc a ve stejné lh t poplatek správci poplatku odvede.
(3) Tiskopisy (m sí ní vyú tování), složenky a stvrzenky o zaplacení láze ského poplatku
vydává ubytovatel m správce poplatku.
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l. 16
Osvobození
(1) Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby nevidomé, bezmocné1) a osoby s t žkým zdravotním postižením, kterým byl
p iznán III. stupe mimo ádných výhod podle zvláštního právního p edpisu2) a jejich
pr vodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí p ídavky na d ti
(výchovné)5), anebo vojáci v základní služb a osoby, které vykonávají civilní službu.
(2) Nárok na osvobození jsou tyto osoby povinny prokázat.

HLAVA III
Poplatek za užívání ve ejného prostranství
l. 17
P edm t poplatku
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání ve ejného prostranství, kterým se rozumí provád ní
výkopových prací, umíst ní do asných staveb a za ízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umíst ní stavebních nebo reklamních za ízení, za ízení cirkus , lunapark a jiných
obdobných atrakcí, umíst ní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pot eby tvorby filmových a
televizních d l.
l. 18
Ve ejné prostranství
Ve ejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna nám stí, ulice, tržišt , chodníky,
ve ejná zele , parky a další prostory v k.ú. Luha ovice p ístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
l. 19
Poplatník
(1) Poplatníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která užívá ve ejné prostranství
zp sobem uvedeným v l. 17.
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(2) Užívá-li tutéž ást ve ejného prostranství n kolik osob, odpovídají za zaplacení celého
poplatku spole n a nerozdíln . Správce poplatku m že uložit zaplacení poplatku
kterémukoliv z nich.
l. 20
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemn nebo ústn do protokolu užívání
ve ejného prostranství nejmén 10 dn p ed jeho zapo etím, a to na celou dobu od zahájení
až po ukon ení užívání ve ejného prostranství. V p ípad užívání ve ejného prostranství na
dobu kratší než 10 dn je nutno splnit tuto povinnost nejpozd ji v den zahájení užívání
ve ejného prostranství n kterým ze zp sob zvláštního užívání.
(2) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku p íjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo I O. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též ísla ú t u
pen žních ústav , na nichž jsou soust ed ny pen žní prost edky z její podnikatelské innosti.
l. 21
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání ve ejného prostranství zp sobem
uvedeným v l. 17 až do dne, kdy toto užívání skon ilo, (tj. za ízení bylo odstran no a
prostranství uvedeno do p vodního stavu, nap . odstran ní lešení, zaházení výkopu, odvoz
materiálu, zrušení stánku apod.).
(2) Zanikne-li poplatková povinnost b hem období, na které byl poplatek zaplacen, vrátí
správce poplatku na žádost poplatníka pom rnou ást poplatku (p eplatek) do 15 dn ode dne,
kdy byl správci poplatku zánik poplatkové povinnosti oznámen. P eplatek vrátí správce
poplatku na žádost poplatníka, iní-li více jak 50,- K .
l. 22
Sazba poplatku
Poplatek iní za každý i zapo atý m2 a každý i zapo atý den užívání ve ejného prostranství:
a) za provád ní výkopových prací …………………………………………….
10,K ,
b) za umíst ní do asné stavby sloužící pro poskytování prodeje ..……………
10,K ,
c) za umíst ní do asné stavby sloužící pro poskytování služeb………………
10,K ,
d) za umíst ní za ízení sloužícího pro poskytování prodeje ………………….
100,K ,
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e) za umíst ní za ízení sloužícího pro poskytování služeb ……………………
K ,
f) za umíst ní stavebního za ízení …………………………………………….
K ,
g) za umíst ní a provoz lunapark , cirkus a jiných podobných atrakcí ……...
K ,
h) za umíst ní skládek …………………………………………………………
K ,
i) za umíst ní reklamního za ízení ……………………………………………
K ,
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa …………………………………...
K ,
k) za užívání ve ejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce ...
K ,
l) za užívání ve ejného prostranství pro pot eby tvorby filmových a televizních d l
K .

10,5,5,2,2,1,1,1,-

l. 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný za celé období od zahájení až po ukon ení užívání ve ejného prostranství:
a) p i krátkodobém užívání ve ejného prostranství nejpozd ji v den, kdy bylo s užíváním
ve ejného prostranství zapo ato,
b) p esáhne – li poplatková povinnost 10 000,- K nebo p i celoro ním užívání
ve ejného prostranství, je možno hradit poplatek tvrtletn vždy k 15. dni prvního
m síce daného tvrtletí.

l. 24
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhá:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotn postiženou2).
b) uživatelé ve ejného prostranství, kte í na n m po ádají akci bez vstupného nebo
jejichž celý výt žek je ur en na charitativní a ve ejn prosp šné ú ely.
(2) Nárok na osvobození jsou tyto osoby povinny správci poplatku prokázat.
(3) Vznik nároku na osvobození od poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku
písemn nebo ústn do protokolu:
a) ve lh t stanovené v l. 20 této vyhlášky,
b) v p ípad vzniku osvobození po spln ní oznamovací povinnosti ve lh t do 10 dn
ode dne, kdy nastala skute nost zakládající nárok na osvobození.
(4) Stejným zp sobem a ve stejné lh t je poplatník povinen oznámit zánik nároku na
osvobození.
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l. 25
Úlevy
Poplatník m, kte í užívají ve ejné prostranství vyjmenovaným zp sobem se snižují sazby
uvedené v l. 22 za každý i zapo atý m2 a každý i zapo atý den užívání ve ejného
prostranství takto:
a) za umíst ní za ízení sloužícího pro poskytování prodeje ovoce, zeleniny a kv tin na
tržišti
na ástku 10,- K ,
b) za umíst ní za ízení sloužícího pro poskytování prodeje ostatního zboží na tržišti
v souladu s Tržním ádem na ástku 60,- K .

Hlava IV
Poplatek ze vstupného
l. 26
P edm t poplatku
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní
akce sníženého o da z p idané hodnoty, je-li v cen vstupného obsažena.

l. 27
Vstupné
Vstupným se rozumí pen žitá ástka, kterou ú astník akce zaplatí za to, že se jí m že
zú astnit.
l. 28
Poplatník
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která akci po ádá.
l. 29
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozd ji 10 dn p ed konáním akce oznámit správci poplatku
písemn nebo ústn do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a
v p ípad nároku na osvobození od poplatku rovn ž tuto skute nost.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku sd lit p íjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo I O. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
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podnikatelským subjektem, uvede též ísla ú t u pen žních ústav , na nichž jsou vedeny
prost edky z její podnikatelské innosti.
(3) Poplatník je povinen nejpozd ji:
a) do 10 dn po skon ení jednorázové akce,
b) do 10 dn po skon ení tvrtletí v p ípad stálých produkcí
oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o da
hodnoty, jestliže byla v cen vstupného obsažena.

z p idané

l. 30
Sazba poplatku
Sazba poplatku iní 20% z úhrnné ástky vybraného vstupného sníženého o da z p idané
hodnoty, je-li v cen vstupného obsažena.
l. 31
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) do 15 dn ode dne skon ení akce,
b) p i stálé produkci do 15 dn po skon ení tvrtletí na základ p edložených doklad o
výši vybraného vstupného za p edchozí m síce.
l. 32
Osvobození
(1) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výt žek je ur en na charitativní a ve ejn prosp šné ú ely,
b) sportovní akce po ádané sportovními organizacemi se sídlem v Luha ovicích,
c) divadelní p edstavení,
d) akce po ádané p ísp vkovými organizacemi založenými m stem Luha ovice,
e) p íležitostné akce spole enských a zájmových organizací se sídlem v Luha ovicích,
f) p ípadná osvobození schválená Zastupitelstvem m sta Luha ovice.
(2) U akcí, jejichž celý výt žek byl použit na charitativní a ve ejn prosp šné ú ely, je
poplatník povinen tuto skute nost správci poplatku prokázat.

Hlava V
Poplatek z ubytovací kapacity
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l. 33
P edm t poplatku
P edm tem poplatku jsou využitá l žka v za ízeních ur ených k p echodnému ubytování za
úplatu. Poplatek se platí za každé využité l žko a den.
l. 34
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která p echodné ubytování poskytla (dále jen
ubytovatel).
l. 35
Oznamovací povinnost a evidence
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemn nebo ústn do protokolu
zahájení innosti spo ívající v poskytování p echodného ubytování ve lh t do 10 dn ode
dne právní moci povolení k této innosti, v ostatních p ípadech do 10 dn ode dne faktického
zahájení této innosti. Stejným zp sobem a ve stejných lh tách oznámí ubytovatel správci
poplatku ukon ení innosti spo ívající v poskytování p echodného ubytování.
(2) P i pln ní oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sd lit správci poplatku p íjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo I O. Jde-li o
fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též ísla
ú t u pen žních ústav , na nichž jsou soust ed ny pen žní prost edky z její podnikatelské
innosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podob eviden ní knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, p íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlišt
v zahrani í a íslo ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do eviden ní knihy musí být vedeny p ehledn a srozumiteln .
Stránky knih musí být pr b žn o íslovány, musí být uvád na po adová ísla ubytovaných od
po átku do konce roku.
l. 36
Sazba poplatku
Sazba poplatku z ubytovací kapacity iní 3,- K za každé využité l žko a den. Dnem se
rozumí jeden kalendá ní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou ást dne bylo l žko
využito.
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l. 37
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozd ji do 15 dn

po uplynutí každého kalendá ního tvrtletí.
l. 38
Osvobození

(1) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita:
a) v za ízení sloužící pro p echodné ubytování student a žák ,
b) v za ízeních sloužících pro ubytování pracovník fyzických a právnických osob, které
toto za ízení vlastní nebo k n mu mají právo hospoda ení,
c) ve zdravotnických nebo láze ských za ízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová
za ízení,
d) v za ízeních sloužících sociálním a charitativním ú el m.
(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku
oznámit písemn nebo ústn do protokolu ve lh t do 10 dn ode dne, kdy nastala skute nost
zakládající nárok na osvobození. Stejným zp sobem a ve stejné lh t je poplatník povinen
oznámit zánik nároku na osvobození.

Hlava VI
Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj
l. 39
P edm t poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací p ístroj. 6)
l. 40
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího p ístroje.
l. 41
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozd ji 10 dn p edem oznámit písemn nebo ústn do protokolu
správci poplatku uvedení výherního hracího p ístroje do provozu. Tuto skute nost doloží
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protokolem.7) Stejným zp sobem je poplatník povinen oznámit ukon ení provozu výherního
hracího p ístroje.
(2) Poplatník je povinen p i pln ní oznamovací povinnosti podle odstavce (1) sd lit správci
poplatku název právnické osoby, sídlo, I O a ísla ú t u pen žních ústav , na nichž jsou
soust ed ny pen žní prost edky z jeho podnikatelské innosti.
l. 42
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího p ístroje do
provozu.7)
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukon ení provozu povoleného výherního hracího
p ístroje. Za ukon ení provozu se nepovažuje jeho p erušení, nap . z d vodu provád ných
oprav a zavíracích dn provozovny, kde je výherní hrací p ístroj umíst n. Ukon ení provozu
se prokazuje protokolem podle zvláštního p edpisu. 7)
l. 43
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za každý výherní hrací p ístroj iní 5000,- K na t i m síce.
(2) V p ípad , že výherní hrací p ístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 m síce, iní
poplatek pom rnou ást sazby uvedené v odst. 1) podle po tu kalendá ních dn jeho provozu.
l. 44
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozd ji do 15 dn od uvedení hracího p ístroje do provozu. 7)

Hlava VII
Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních odpad
l. 45
Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad je upraven samostatnou obecn závaznou vyhláškou.
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ÁST T ETÍ
Ustanovení spole ná a záv re ná
l. 46
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v as nebo ve správné výši, vym í správce
poplatku poplatek platebním vým rem. V as nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) ást m že správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vym ené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lh t svoji oznamovací povinnost vyplývající z této
vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona . 337/1992 Sb., o správ daní poplatk ,
ve zn ní pozd jších p edpis , m že mu správce poplatku opakovan uložit pokutu za
nepen žité pln ní ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) tohoto zákona.
(3) P ipadne-li poslední den lh ty uvedené v jednotlivých láncích této vyhlášky na sobotu,
ned li nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací
povinnost splnit nebo úhradu poplatku provést, nejblíže následující pracovní den.
l. 47
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto
obecn závaznou vyhláškou, lze dlužné ástky vym it nebo dom it do 3 let od konce
kalendá ního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li p ed uplynutím této lh ty u in n úkon sm ující k vym ení nebo dom ení
poplatku, b ží t íletá lh ta znovu od konce roku, v n mž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemn uv dom n. Vym it nebo dom it poplatek však lze nejpozd ji do 10 let od
konce kalendá ního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
l. 48
Poplatky se platí bezhotovostn na ú et M stského ú adu Luha ovice nebo v hotovosti do
pokladny na finan ním odboru téhož ú adu.
l. 49
(1) Správce poplatku m že pro p iznání, registraci nebo vým r p íslušných poplatk vydat
odpovídající tiskopis.
(2) Správce poplatku m že na žádost poplatníka z d vodu odstran ní tvrdosti poplatek nebo
jeho p íslušenství zcela nebo áste n prominout.
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ÁST TVRTÁ
Zrušovací ustanovení
l. 50
Zrušují se obecn závazné vyhlášky . 3/1994, . 4/1997 a 3/1998.

ÁST PÁTÁ
Ú innost
l. 51
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 1.1.2004.

Ing. Bohuslav Marhoul
starosta

PhDr. František Hubá ek
místostarosta

1)

§ 2 vyhl. . 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o d chodovém zabezpe ení
§ 86 zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis
3)
nap íklad zákon . 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zn ní pozd jších p edpis
4)
zákon . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis
5)
§ 18 zákona . 88/1968 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis , § 71 zákona . 100/1988
Sb.
6)
§ 18 a násl. zákona . 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve zn ní pozd jších p edpis .
7)
§ 5 vyhl. . 223/1993 Sb. , o hracích p ístrojích ve zn ní zákona. . 149/1998 Sb.
2)

Vyv šeno dne: 8.12.2003
Sejmuto dne: 29.12.2003
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