OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 /2013 OBCE TURSKO O MÍSTNÍCH
POPLATCÍCH
Zastupitelstvo obce Tursko se usneslo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm.i) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dne 19.12.2013 vydat podle
ustanovení § 10 písm. d) tohoto zákona a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:
§. 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Obec Tursko stanovuje ve znění shora citovaných zákonných ustanovení tyto místní
poplatky.
a / poplatek ze psů
b / poplatek za užívání veřejného prostranství včetně reklamního zařízení
c / poplatek ze vstupného
d / poplatek z ubytovací kapacity
2. Správu poplatků vykonává Obecní úřad Tursko (dále jen správce
Poplatku) podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve
znění pozdějších předpisů.
3. Nebudou – li poplatky zaplaceny /odvedeny / včas nebo ve správné výši,
vyměří obec poplatek platebním výměrem . Včas nezaplacené /neodvedené/ poplatky
nebo jejich nezaplacenou /neodvedenou/ část může obec zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
4. Poplatky lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se
obec dověděla o skutečnosti, která je předmětem místních poplatků.
5. Byl – li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku v němž byl poplatník nebo plátce o
tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději do 10
let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
6. Ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti může obec v jednotlivých případech poplatky
snížit nebo prominout na základě podané písemné žádosti poplatníka.
§. 2
POPLATEK ZE PSŮ
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
2. Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Vznik poplatkové povinnosti je držitel psa
povinen ohlásit do 15 dnů a v této lhůtě je rovněž povinen oznámit každou skutečnost,
která má vliv na výši poplatku.
3. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
- nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu
- provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
- provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
- které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
- osamělá, která je uživatelem invalidního důchodu, který je jejím jediným
zdrojem příjmů
- v jejímž vlastnictví je pes /psi/ z útulku, po dobu jednoho roku na základě
předloženého dokladu
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4. Poplatky ze psů jsou stanovený roční sazbou takto:
- za prvního psa 150,- Kč ročně
- za druhého a každého dalšího psa téže domácnosti 250,- Kč ročně.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši tj. 1/12
stanovené ceny, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Zanikle – li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce,
ve kterém poplatník tuto skutečnost oznámil obci. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se na
základě žádosti poplatníka vrátí, činí – li více než 50.- Kč.
5. Držitel psa je povinen roční poplatek zaplatit bez vyměření předem a to jednorázově
nejpozději do 31.3. běžného roku
6. Obecní úřad vydá držitelům psa za úhradu evidenční známky pro psy. Držitelé psů
jsou povinni zajistit, aby psi známku skutečně nosili. Evidenční známka je nepřenosná
na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 ti dnů
obecnímu úřadu.
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§. 3
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VČETNĚ
REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ
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, zařízení cirkusů a lunaparků a jiných podobných atrakcí,
umístění skládek, stavebního materiálu a suti parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizních děl.
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, návsi, ulice, silnice, místní
komunikace, chodníky, účelové komunikace, parky, veřejná zeleň, tržiště, parkoviště a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství
způsobem uvedeným v čl. 1. Užívá – li stejnou část veřejného prostranství několik
poplatníků současně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně.
Obecní úřad může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Občan nebo právnická osoba je povinna požádat obecní úřad o souhlas s užíváním
veřejného prostranství nejméně 3 dny před počátkem jeho užívání. V případě užívání
veřejného prostranství dle této vyhlášky na dobu 2 dnů a kratší je nutno splnit tuto
povinnost nejpozději před začátkem užívání. Při zaplacení poplatku v hotovosti
předem se oznamovací povinnost nevyžaduje.
Zábor veřejného prostranství žadatel na své náklady řádně zabezpečí /označí/, aby se
předešlo příp. úrazu nebo úniku uložených materiálů a znečištění. Vyžaduje-li to
povaha záboru musí být provedeno světelné označení v noci. Parkovací místo nesmí
být na chodníku a nesmí unikat ropné látky.
Uživatel veřejného prostranství končí oznámením obecnímu úřadu, že prostranství
bylo uvedeno do původního stavu a veškeré skladované materiály nebo zařízení bylo
odstraněno a prostor byl zcela vyčištěn.
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vyměřuje za každý i započatý den a m2
užívané plochy, není-li dále uvedeno jinak v této výši :
a / - umístění dočasných skládek a stavebního materiálu a zařízení: 3,-Kč/m2/den
- umístění skládek dočasných nebo jiného materiálu, zařízení dlouhodobě
odstavených vozidel: 6,-Kč/m2/den
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- držitelům stavebního povolení po dobu jednoho roku 600.- Kč/rok, ½ roku
300,-Kč minimálně
b / - krátkodobé umístění prodejních stánků, pultů, kiosků a podobných
zařízení jakož i prodej o poskytování služeb :
- z osobního auta vč. přívěsu
- 100,- Kč / den
- z nákladního auta včetně přívěsu
- 200,- Kč / den
- dlouhodobé umístění prodejních pultů, stánků, koisků a podobných
zařízení
- 1000,- Kč / rok
- provoz lunaparků, cirkusů a podobných atrakcí 10,-Kč za každý i započatým2 a
den
c / - poplatek z reklamního zařízení za písemná, obrazová, světelná a
zvuková oznámení umístěná na veřejných prostranstvích činí:
- do 0,5m2 plochy
500,- Kč / rok
- do 1 m2 plochy
1 000,- Kč / rok
- nad 1 m2 plochy
1 500,- Kč / rok
Poplatek se nevyměřuje za případy uvedené jmenovitě v par. 5 čl. 1a, 1b a 1c. zákona
č. 565/1990 Sb..
8. Poplatku nepodléhají :
- akce jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely
- vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené
- užívání veřejného prostranství ve veřejném zájmu / odstraňování závad, poruch
a havárií na inženýrských sítích, komunikacích, veřejném osvětleni atd.
9. Poplatek při užívání veřejného prostranství je splatný :
- u jednorázového užívání do 10 ti dnů nejpozději v den¨začátku užívání
- u užívání delšího než 10 dnů je možno poplatek rozdělit do více
splátek, přičemž první splátka odpovídající minimálně 10 dnům
je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním započato. Další
splátka bude splacena nejpozději posledního dne dříve uhrazeného
užívání veřejného prostranství
- u měsíčního paušálu je splatnost nejpozději do 10 dne příslušného
měsíce
- u ročního paušálu ve dvou splátkách vždy do 31.ledna a 31.
července každého roku.
§4
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného za kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného odečtena.
Vstupným se pro účely zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za
to , že se jí může zúčastnit.
2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se
poplatek neplatí. Poplatek může obec prominout na žádost místních zájmových
organizací.
3. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které jednotlivé akce pořádají.
4. Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce nahlásit obecnímu úřadu údaje
potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, název /jméno/
pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, účel využití výtěžku.
5. Sazba poplatku ze vstupného činí :
- 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného a z akcí komerčního
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charakteru
- nebo paušální částkou dohodnutou předem s obecním úřadem
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce, která poplatku podléhá. U paušálního
poplatku je splatnost v termínu dohodnutém obecním úřadem.
§. 5
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních sloužících
nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu. Je určitou formou příspěvku
podnikatelů v obci na zvýšené náklady obce spojené se zřizováním a udržováním
služeb a zařízení budovaným pro potřeby občanů a přechodně ubytovaných.
2. Za zařízení se považují objekty stavebně a technicky určené a vyhovující
k přechodnému ubytování. Při vyměřování poplatku není rozhodující jak je objekt
kolaudován, ale jak je skutečně využíván.
3. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá m.j. ubytovací kapacita v zařízení sloužících
pro ubytování pracovníků /bez rodinných příslušníků/ fyzických nebo právnických
osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření.
4. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla.
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4.- Kč/ za každé využité lůžko a den
Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou, která
však nesmí být vyšší, než by byl poplatek vybíraný podle skutečného počtu
ubytovaných osob podle stanovené sazby. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu
ubytovaných v rozsahu a s údaji dle §. 3, čl. 4 zákona č. 229/2003 Sb.
5. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Paušální výše
poplatku je splatná podle dohody uzavřené s obecním úřadem.
6.
§. 6
USTANOVENÍ ZAVĚREČNÁ
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecní vyhláška č.2/2003 ze dne 1.1.2004 o
místních poplatcích platná v územním obvodu obce Tursko.
§. 7
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem : 6. ledna 2014
Schváleno obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání dne 1. 12. 2013
Jana Martínková
místostarostka

Václav Vlk
starosta obce

V Tursku dne 19. 12. 2013
Vyvěšeno na úřední desce dne : 20.12.2013
Sejmuto z úřední desky dne:
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