
oBEc sRNí
Obecně závazná vyhláška č. 1 t 2013

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Srní se na svém zasedání dne 04.02.2013 usnesením č.21 usneslo
vYdat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb,, o místních poplatcích, ve znění
PozdějŠÍch předpisŮ a vsouladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128t2ooo
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecn ě závaznou vyhlášku
(dále jen,,vyhláška"):

čÁsr l.
zÁl<l-aoruí usrnNovENí

cl. 1

úvodní ustanovení
(1) obec Srní zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen ,,poplatky''):a) poplatek ze psů,

b) poplatek zalázeňský nebo rekreačnípobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f) poplatek za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,správce poplatku'').1

čÁsr tl.
POPLATEKZE PSŮ

čl. z

Poplatník a předmět poplatku
(1) PoPlatek ze PsŮ Platí dŽitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má

trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Srní. 2

(2) Poplatek ze psů se platíze psů starších 3 (tří) měsíců.2

' 9 14 odst. 3 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákono místních poplatcích")
'§ 2 odst. 2zákona o místních poplatcích



cl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) PoPlatková Povinnost vzniká držiteli psa vden, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V PříPadě drŽení Psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá poČtu i zapoČatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého
PobYtu nebo sídla platí džitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.3

(3) PoPlatková Povinnost zaniká dnem, kdy přestala být tyzická nebo právnická osoba
drŽitelem Psa (např, Úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala,

ěl. +

Ohlašovací povinnost
(1) DŽitel Psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15

dnŮ ode dne jejího vzniku, Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit džení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) Při Plnění ohlaŠovací povinnostije džitel psa povinen současně sdělit správci poplatku

některé další údaje stanovené v čt.37 této vyhlášky.

čl. s
Sazba poplatku

(1) Sazba PoPlatku za kalendářní rok činí: za prvního psa za druhého a každého
dalšího psa

a) za psa chovaného v rodinném domu í0o kč 5oo kč
b) za psa, jehož vlastníkem je poživatel

starobního, invalidního, vdovského,
vdoveckého a sirotčího důchodu v rod.
domu, pokud takový důchod je jeho
jediným zdrojem příjmu 50 Kč 300 Kč

c) za psa chovaného v domech se 4
a více byty 50O Kč 75O Kě

d) za psa, jehož držitelem je poživatel
starobního, invalidního, vdovského,
vdoveckého a sirotčího důchodu v do-
mech se 4 a více byty, pokud takový
důchod je jeho jediným zdrojem příjmu 50 Kč 3O0 Kč

3 
5 2 odst. 3 a 4 zákonao místních poplatcích



čt. e
Splatnost poplatku

(1) PoPlatek je splatný nejpozději do 31,03, příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li PoPlatková Povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek

sPlatný nejPozději do 15, dne měsíce, kterlý následuje po měsíci, ve kterém poplatková
Povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku,

ěl. z
Osvobození a úlevy

(1) Od PoPlatku ze PsŮ je osvobozen držitel psa, kte4ým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těŽkým zdravotním postižením, která je džitelem průkazu ZTptp podle
zvláŠtního Právního PředPisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba Provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
nebo osoba, které stanoví povinnost džení a používání psa zvláštní právní předpis.;

čÁsr lll.
poplatek zalázeňský nebo rekreační pobyt

cI.8
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

PoPlatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za
ÚPlatu Pobývají na Území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný
důvod pobytu.5

PoPlatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede
ubYtovatel, kterlým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.o

čl. g
Ohlašovací povinnost

UbYtovatel (Plátce) je Povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve
lhŮtě do 15 dnŮ od zahájení Činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování
osob za ÚPlatu. Stejným zpŮsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívajícív poskytování přechodného ubytování za úplatu.

Při Plnění ohlaŠovací Povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé
další údaje stanovené v čl. 37 této vyhlášky.

(1)

(2)

(1)

(2)

o 
5 2 odst. 2 zákonao místních poplatcích

" § 3 odst. 1 zákonao místních poplatcích
" § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích



(3) UbYtovatelje povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubYtovánÍ, ÚČel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa
trvalého bYdliŠtě v zahraníčí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
fYzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy rnusí být vedeny přehledně
a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.7

(4) UbYtovatel zapíŠe do evidenční knihy i osoby, které jsou ubytovány za účelem
pracovním, školení, kurzy.

čl. to
Sazba poplatku

(1) Sazba Poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu 15 Kč,

ěl. tt
Splatnost poplatku

(1) UbYtovatelvybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozdějido 1g.dne následují-
cího měsíce příslušného kalendářního roku.

ět. tz
Osvobození a úlevy

(1) Poplatku zalázeňský nebo rekreačnípobyt nepodléhají
a) osobY nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou

drŽiteli PrŮkazu ZTP|P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osobY mladŠÍ 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné) anebo vojáci v základníslužbě a osoby, které vykonávají civilníslužbu.s

c) osoby ubytované za účelem pracovním, školení, kuzy

čÁsr v.
POPLATEK ZA UŽÍVÁttÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

čl. ts
Předmět poplatku, poplatník

(1) PoPlatek za uŽÍvání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
ProstranstvÍ, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení slouŽÍcích pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních
nebo reklamních zařízenÍ, zařízeni cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,

] § s oa.t. 4 zákonao místních poplatcích
" § 3 odst. 2zákona o místních poplatcích



umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství
Pro kulturnÍ, sPortovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních
dě1,9

(2) PoPlatek za uŽÍvání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.Í0

él, t+
Veřejné prostranství

PoPlatek Podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou
uvedena jmenovitě v příloze Č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy
tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

čl. ts
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

PoPlatek se Platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do
dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

čl. te
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání
veřejného Prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání
veřejného ProstranstvÍ, V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 10
dníje povinen splnit ohlaŠovací povinnost nejpozději v den zahájení užíváni veřejného
ProstranstvÍ. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
je PoPlatník Povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovníden.

(2) PoPlatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené
v čl. 37 této vyhlášky.

(3) Po ukonČení uŽÍvání veřejného prostranstvíje poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 3 dnů.

cl.17
Sazba poplatku

(1) sazba poplatku činí zakaždý izapočatý m2 akaždý i započatý den:
a) za umístěnídoČasných staveb azařízení sloužících pro poskytování

služeb a prodeje

b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
c) zaprováděnívýkopových prací

'5 4 odst. 1 zákonao místních poplatcích
" § 4 odst. 2zákona o místních poplatcích

10 Kč
í00 Kč
10 Kč



d) za umístění stavebníh o zařízení
e) za umístění reklamního zařízení
ť) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
g) za umístění skládek
h) zavyhrazení dočasného parkovacího místa
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových

a televizních děl
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) zatrvalé umístění reklamního zařízení za 1m2
b) zavyhrazenítrvalého parkovacího místa pro 1 vozidlo

í0 Kč
100 Kč
í0 Kč
10 Kč

10 Kč
10 Kč
10 Kč
í0 Kč

í0 Kč

2100 Kč / rok
1 210 Kč / rok

čl. tg
Sp|atnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl, 17 odst, 1 je splatný:
a) Při uŽÍvání veřejného prostranství nejpozději v den ukončení užíváníveřejného

prostranství,

(2) Poplatek ve výŠi stanovené podle Čl. 17 odst, 2 je splatný do 15.12. kalendářního roku.
(3) PřiPadne-li lhŮta sPlatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve

kterém je PoPlatník Povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

c!. í9
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí: .

a) za vYhrazení trvalého Parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženoulí,
b) z akcí Pořádaných na veřejném prostranství, jejich ž výtěžekje určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely.12

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) kulturní a sPortovníakce pořádané na veřejném prostranství místními
organizacemi

(3) Uleva se poskytuje:
b) tYzické a Právnické osobě, která provádíopravu bytového fondu ve výši:

50o/o

" 5 4 odst. 3 zákonao místních poplatcích
'' § 4 odst. 1 poslednívěta zákoňa o místních poplatcích



čÁsr v.
POPLATEKZE VSTUPNÉnO

čt. zo
Předmět poplatku a poplatník

(1) PoPlatek ze vstuPného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, snÍŽeného o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsa žena.
VstuPným se rozumí peněŽitá Částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit.í3

(2) PoPlatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají,la

ěl. zt
Ohlašovací povinnost

(1) PoPlatník je nejPozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku
druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 37 této
vyhlášky.

(2) Dnem skonČení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši
vYbraného vstuPného snÍŽenou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně
vstupného obsažena,

čl. zz
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činíz vybraného vstupného na:
a) kulturníakci
b) sportovníakci
c) prodejní akci
d) reklamníakci

20 o/o,

20 o/o,

20 o/o,

20 o/o,

él. zs
SpIatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne skončeníakce.

ěl. z+
Osvobození a úlevy

(1) PoPlatek ze vstuPného se neplatí zakcí,jejichž celý vlýtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely.15

]]§ O oO.t. 1 zákonao místních poplatcích
]] § 6 odst. 2zákona o místních poplatcích
" § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích



(1)

(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Sbor dobrovolných hasičů Srní
b) místnímládež, děti a důchodci
c) ostatní místní organizace

čÁsr vl.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPAC|TY

čt. zs
Předmět poplatku a poplatník

PoPlatek z ubYtovací kaPacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu,16

PoPlatek Platí ubYto_vatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla.17

čt. ze
Ohlašovací povinnost

PoPlatník (ubYtovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
Povinnosti do 30 dnŮ od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubYtování za ÚPlatu. Stejným zpŮsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívaj ící v poskytován í přechodného ubytován í za úplatu.

Při Plnění ohlaŠovací Povinnostije poplatník povinen sdělit správci poplatku také další
údaje stanovené v čl, 37 této vyhlášky.

UbYtovatelje Povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraniČÍ a ČÍslo obČanského prŮkazu nebo cestovního dokladu fyzickéosoby, kteréubytování poskytl. zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně
a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska,18

c|.27
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den

V PříPadě, Že do sPlatnosti Poplatku nebude známa obsazenost ubytovací kapacity
PoPlatníka za ÚČtovaný kalendářní měsíc, bude poplate[ v-sazbě oostavce |ij vymerenz celkové ubytovací kapacity poplatníka.

" 5 7 odst. 1 zákonao místních poplatcích
'' § 7 odst. 3 zákona o místních poptatcictr
'' § 7 odst,3 druhá věta zákonab mistnicn poplatcích s odkazem na § 3 odst, 4zákonao místních poplatcích

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

5Kč



(1)

čl. zg
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do nejpozdějido 10, dne následujícího měsíce.

c|.29
Osvobození a úlevy

Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studen tr, 
^ 

zara
b) ubYtovací kaPacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou
užív ána ja ko h otel o v á zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.19

čÁsr vtl,

PO P LATEK ZA P ROVOZ SYSTÉ M U S H ROrUAŽĎOVÁN Í, S BĚ RU,
p Ř E p RAvy, T Ří D Ě t t í, w u ž ívÁ r,r í Á ó Ď s-r-Řer.r óVn nr i

KoMUNÁlruícn oDPADŮ

čl. so
Pop!atník

PoPlatek za Provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2o:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2, které bYl Podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území české
rePublikY Povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,

3, která Podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území české republiky
Pobývá na Území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které bYla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícíh o azyl
nebo doČasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,

b) tYzická osoba, která má ve vlastnictvístavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dŮm, ve kterlých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výŠi odPovídající PoPlatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

]| § Z oO.t. 2 zákonao místních poplatcích
- § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

(1)



(2) Za fYzické osobY tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzickéosoby
ŽllÍcí v rodinném nebo bYtovém domě může popiatek platit vlastník nebo správce.
OsobY, které Platí PoPlatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, PoPříPadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.

ěl. at
Ohlašovací povinnost

(1) PoPlatník je Povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejPozději do 15 dnŮ2Í ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
PříPadně doloŽit existenci skutečností zakládalících nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku.

(2) PoPlatník je Povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) PoPlatník je Povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby .. určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není_li stavba nebo dům označen
evidenČním nebo PoPisným ČÍslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém
je tato stavba umístěna, V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
PoPisné ČÍslo stavbY, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v
budově, Pokud nejsou byty oČÍslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází,
oznaČena orientaČním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelníčíslo pozemku,
na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným zPŮsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své PoPlatkové Povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictvíke stavbě urČené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) PoPlatník, ktený nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručo vání.Ž2

(6) Dojde-li ke změně ÚdajŮ uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto. změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala,23

čl. sz
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 750 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z ČástkY 500 KČ za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na záktadě

skuteČných nákladŮ obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

21 Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhŮtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo vnitradoporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.
|i§ l+a odst. 2 zákonao místních poplatcích
" § 14a odst. 3 zákonao místních poplatcictr
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(2)

(3)

(1)

(2)

RozúČtování skuteČných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze ě. 3,
která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

V PříPadě změnY místa pobytu íyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu u prúocnu kalendářního roku se
PoPlatek Platí v Poměrné výŠi, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v přísluŠném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce,^ je Pro stanovení poČtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohotoměsíce.2a J I

čt. ss
Splatnost poplatku

PoPlatek je sPlatný jednorázově a to nejpozději do 31,03. příslušného kalendářního
roku.

Vznikne-li PoPlatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
sPlatný nejPozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
Povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušnélro kalendářního roku.

cl,34
Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které majív obci trvalý pobyt, ale jsou nejméně 1 rok odstěhovány
Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má:

(1)

(2)

a) děti do věku 15 let ve výši
b) osoby starší 70 let ve výši
c) studenti ve výši

375 Kč
375 Kč
375 Kč

(1)

c|.35
Navýšení poplatku

Nebudou-li PoPlatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecníúřad PoPlatek Platebním výměrem nebo hromadným předpisnýrnseznámem.ru
VČas nezaPlacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku,2u

čt. ss
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li PoPlatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaPlacení PoPlatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástuPce má v takovém případě stejné procesní postaveníjako poplatník,

24 
5 tOb odst. 5 zákonao místních poplatcích

'" § 1,1 odst. 1zákona o místních popiatcích
'" § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

(2)
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(1)

(2) NezaPlatÍ-|i PoPlatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.

čÁsr ull.
USTANoVENí sPoLEčruÁ n zÁvsnečrrrÁ

čt. gz
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

V ohlášenípoplatník nebo plátce uvede27

a) jméno, PoPříPadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, bY|-li Přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
dalŠÍ adresY Pro doruČovánÍ; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) ČÍsla vŠech svých ÚČtŮ u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto sluŽeb v zahraniČÍ, uŽívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v PříPadě, Že Předmět Poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo
plátce,

c) dalŠÍ Údaje a skuteČnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
vČetně skuteČností zakládqících nárok na úlevu nebo případné osvobození od
poplatkové povinnosti.

poplatník nebo plátce, kteqý nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
EvroPské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.28

Dojde-li ke změně ÚdajŮ Či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do í5 dnů ode dne, kdy nastala.2g

ěl. ga

Navýšení poplatku
(3) Nebudou-li PoPlatkY zaPlaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu

obecnÍÚřad PoPlatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem..o
(4) Nebudou-li PoPlatkY odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu

obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.3Í

(5) VČas nezaPlacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku.32

(2)

(3)

27 
514aodst. ,l zákona o místních poplatcích

j] § t+a odst. 2 zákona o místních poptatcicn
" § 14a odst. 3 zákona o místních poptatcicn
'" § 11 odst. 1zákona o místních popiatcích
"' § 11 odst. 2zákona o místních poplatcích
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c|.39
přechodná a zrušovací usúanovení

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této
ustanoven í dosavad n í obecně záv azné vyh lášky.

vyhlášky se vztahují

(2) ZruŠuje se obecně závazná vyhláška Obce Srní č. 1t2o11o místních poplatcích ze
dne 31 .01.2012.

čl. +o

Účinnost
Tato obecn ě závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01 .03.2013.

futl* /ňr,r!
lvana pěčová

starostka

oldřich coufal
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 06.02,2013
Sejmuto z úřední desky dne: 21,02,2013

32 
5 11 odst, 3 zákona o místních poplatcích
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Příloha č. í
kozv 1 l2013

Veřejným prostranstvím jsou :

- silnice lll. třídy a místní komunikace včetně 3,5 m širokého, oboustranného
pásma

- náměstí středu obce vČetně zeleně, chodníků, P okolo obecního úřadu, fary,
kostela

- okolí hotelŮ SrnÍ, Šumav_a, Vydra, penzionu Panenka a Efekt, prostranství okolopožárni zbrojnice, včetně zeleně, chodníků- odstavné plochy včetně zeleně mezi panelovými domy- parkoviště Srní a jeho okolí, Antýgl a jetro otóti- autocamping Antýgl a jeho okolí



Příloha č. 3

kozv 1 l 2013

Rozúčtování skutečných nákladů obce
předchozího kalendářn ího roku

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za osobu a kalendářní rok

S,kuteČ_né nakladY za Předch ozi rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadučinily: 340 037,-Kč a byly rozúčtovány takto:

910 9_q7 
děleno (261 osob^s pobytem na území obce + 12istaveb určených

k individuální rekreaci, bytŮ a rodinných domů, ve ktených není hlášená k pooytu
Žádná osoba) = 881,-Kč.

Z}rtq_Částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 32 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši500,-Kč.


