Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH.
Zastupitelstvo Obce Choryně schválilo dne 30.12.2010 podle § 15 zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm.a),§12 odst.1 a §84
odst.2,písm.i),zákona č.128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně
závaznou vyhlášku.
Čl.I
Základní ustanovení
Obec Choryně vybírá tyto místní poplatky :
a)
b)
c)
d)

Poplatek ze psů.
Poplatek za užívání veřejného prostranství..
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
e) Poplatek z ubytovací kapacity.

Čl. II
Poplatek ze psů.
1. Poplatek ze psů platí fyzické a právnické osoby,které jsou držitelem psa a které mají trvalé
bydliště nebo sídlo na území obce,a to ze všech psů starších tří měsíců.
2. Poplatník je povinen ohlásit obecnímu úřadu do 15-ti dnů vznik poplatkové povinnosti.
Tuto povinnost má i držitel psa, z něhož se poplatek neplatí,nebo na kterého se vztahuje
osvobození od poplatků.
3. Poplatník je povinen ve lhůtě do 15-ti dnů oznámit obecnímu úřadu každou skutečnost,
která má vliv na výši poplatku.Přitom je povinen uvést své jméno a příjmení nebo název
právnické osoby a IČO,bydliště nebo sídlo.
4. Základní sazby poplatků ze psa jsou uvedené v příloze č.1 této vyhlášky.
5. Vznikne-li poplatková povinnost během roku,platí se poplatek od 1.dne měsíce následujícího po měsíci,v němž poplatková povinnost vznikla.
Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí poměrná část poplatku tj.
1/12 stanovené sazby nejméně však 20,-Kč.
6. Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím
měsíce, v němž byl zánik poplatkové povinnosti oznámen. Případný přeplatek se vrátí
poplatníku.
7. Poplatek se neplatí ze psů jejichž držitelem je osoba nevidomá, bezmocná (§ 2 vyhlášky
č.284/1995 Sb.) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu ( § 86 zákona č. 100/1988 Sb.), osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí

pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Tuto skutečnost je poplatník povinen prokázat vždy do 31. ledna běžného roku.
8. Poplatek je splatný předem a to vždy do 3l.3. běžného roku. Vznikne-li poplatková povinnost
během roku,je poplatek splatný do l5 dne měsíce,od kterého se má poplatek platit.
9. Obecní úřad vydá vlastníku psa známku pro psa s vyznačením názvu obce Choryně
a evidenčního čísla psa,a to bez ohledu na to,zda pes poplatku podléhá nebo nikoliv.
Držitelé psů jsou povinni zajistit,aby pes známku skutečně nosil. Ztrátu nebo zničení
známky je držitel psa povinen ohlásit do l5 –ti dnů ode dne zjištění Obecnímu úřadu.
Známka je nepřenosná na jiného psa,i kdyby šlo o psa téhož držitele.

čl. III.
Poplatky za užívání veřejného prostranství
l. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících k poskytování
služeb,umístění stavebních, prodejních a reklamních zařízení,zařízení zábavných atrakcí,umístění
skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce.
2. Veřejným prostranstvím jsou náměstí , pozemní komunikace (silnice,místní komunikace,
veřejné účelové komunikace,chodníky),veřejná zeleň,jakož i další prostory přístupné každému bez omezení a to bez ohledu na druh vlastnictví k tomuto prostoru.
Pro účely této vyhlášky jsou veřejná prostranství vymezena zákresem na mapě k.ú.Choryně,
která je přílohou č.2 této obecně závazné vyhlášky.
3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby,které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst.l. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství
několik osob společně,odpovídají za splnění poplatkové povinnost společně a nerozdílně.
4. Sazby jednotlivých poplatků za užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v příloze č.l
této vyhlášky.
5. Poplatník je povinen oznámit užívání veřejného prostranství obecnímu úřadu nejpozději
v den zahájení užívání. Přitom je povinen uvést své jméno, příjmení nebo název právnické
osoby a IČO, bydliště nebo sídlo.
6. Poplatek se vybírá ode dne,kdy užívání veřejného prostranství začalo,do dne,kdy poplatník
OÚ oznámil,že zvláštní užívání veřejného prostranství skončil, zařízení odstranil a prostranství
uvedl do původního stavu.
7. Splatnost poplatku se určuje :
a) při užívání veřejného prostranství na dobu max.l5 dnů je poplatek splatný předem,
bez vyměření a v hotovosti proti vystavení pokladní stvrzenky.
b) při užívání veřejného prostranství déle než l5 dnů je poplatek splatný bez vyměření
do 5-ti dnů ode dne skončení užívání veřejného prostranství
c) poplatek,jehož výše je stanovena paušální platbou je splatný předem

8. Osvobození od poplatků jsou poplatníci,kteří :
a) veřejné prostranství využijí k umístění stavebních zařízení a strojů, skládek stavebního
materiálu sloužících pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí a staveb v zájmu obce
b) pořádají na veřejném prostranství akce bez vstupného nebo je výtěžek takových akcí
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
c) jsou osobami invalidními a mají vyhrazené trvalé parkovací místo

Čl. IV.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
l. Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj provozovaný podle zvláštního zákona l)
na území obce.
2. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje na území obce.
3. Poplatník je povinen do l5-ti dnů od uvedení výherního hracího přístroje do provozu
oznámit tuto skutečnost obecnímu úřadu.Přitom je poplatník povinen uvést název,sídlo,
IČO a číslo účtu u peněžního ústavu ,na němž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho
podnikatelské činnosti. Provozovatelé, kteří provozovali výherní hrací přístroj před
nabytím účinnosti této vyhlášky jsou povinni toto oznámit do patnácti dnů ode dne nabytí
její účinnosti.
4. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení výherního hracího přístroje do provozu a zaniká
dnem ukončení provozu VHP.
5. Sazba poplatku je uvedena v příloze č.l této vyhlášky.
6. Poplatek je splatný předem do l5-ti dnů po zahájení provozu. Pro provozovatelé, kteří provozovali výherní hrací přístroj před účinnosti této vyhlášky je poplatek splatný do patnácti dnů ode
dne nabytí její účinnosti.
Čl.V.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

1. Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným
zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny
obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
2. Sazba poplatku a způsob jejího stanovení jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží
k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním

roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.

4. Od poplatku jsou osvobozeni
a) hospitalizované nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce
b) umístěné v ústavech sociální péče nebo domovech s pečovatelskou službou
c) ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby
d) třetí a každé další nezaopatřené dítě v rodině
e) osoby,které prokazatelně nepobývají na území obce a doloží čestné prohlášení.
Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně
do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození.
5. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na
osvobození.
6. Poplatek je splatný nejpozději do 15. června běžného roku.
7. a) Poplatník, fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt je povinen ohlásit správci
poplatku zánik
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy změna nastala.
b) Poplatník, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba je povinen ohlásit
správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna
nastala.

Čl. VI.
Poplatek z ubytovací kapacity
1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování
vlastní nebo právnická osoba, která má k němu právo hospodaření.
2. Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených
k přechodnému ubytování za úplatu.
3. Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku poskytování ubytování nejméně 5
dní před jeho zahájením.
4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen správci poplatku sdělit příjmení,
jméno nebo název právnické osoby a IČO, bydliště nebo sídlo. Jde-li o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
5. Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení
poplatku. Zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo
dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku.
Stránky ubytovací knihy musí být průběžně číslovány a musí být uváděna pořadová čísla
ubytovaných od počátku do konce roku.
6. Sazba poplatku z ubytovací kapacity je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

7. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování žáků a studentů,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a
právnických osob, která toto zařízení vlastní nebo k němu má právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
8. Poplatek je splatný v termínech do 30.června. a do 31.prosince kalendářního roku.
Čl. VII.
Společná ustanovení
1. Správu poplatku vykonává Obecní úřad Choryně a v řízení ve věcech poplatku se postupuje
podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
2. Obecní úřad může na základě řádně zdůvodněné žádosti poplatníka ke zmírnění nebo
odstranění tvrdosti v konkrétním případě:
a) snížit nebo prominout poplatek
b) stanovit splátky nebo stanovit zvláštní lhůtu k zaplacení poplatků,jestliže by zaplacení
poplatku ve lhůtě stanovené touto vyhláškou způsobilo poplatníkovi vážnou újmu.
3. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši,vyměří obecní úřad poplatek
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o čtyřnásobek.
4. Pokud poplatník nesplní oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou,může obecní úřad
uložit pokutu ve smyslu zákona č.337/l992 Sb.,o správě daní a poplatků 2),v platném znění.
5. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost,lze dlužní poplatky
vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, v němž poplatková (oznamovací) povinnost
vznikla.
6. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatků nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto
úkonu zpraven.
Čl. VIII.
Závěrečná a rušící ustanovení
l. Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 včetně příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce,
která nabyla účinnosti dnem 1.1.2010.
2. Tato vyhláška nabývá platnost a účinnost dnem vyhlášení tj. první den po jejím vyvěšení na
úřední desce Obecního úřadu Choryně, což je ve výjimečných případech přípustné

………………………….
starosta obce

…………………………………
místostarosta obce

Vyvěšeno : dne 31.12.2010
Sejmuto

: dne …16.1.2011

Nabytí účinnosti dne: 1.1.2011

1. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.
2. § 37 popř. § 37 a) zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků,
v platném znění.

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2008
Stanovení výše poplatků
l. Poplatek ze psů
Základní sazba za prvního psa ……………… 200 Kč/rok
Sazba za druhého a každého dalšího psa …….200 Kč/rok
2. Poplatky za užívání veřejného prostranství
Za umístění zařízení k poskytování služeb za m2 …………………….20,- Kč/den
Za umístění stavebního zařízení za m2 …………………. ……………1,- Kč/den
Za umístění prodejního zařízení za m2 ………………………………...20,- Kč/den
Za umístění reklamního zařízení ………………………………… 1000,- Kč/rok
Za umístění skládek za l m 2……………………………………………..1,- Kč/den
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ………………………… 1.000,- Kč/rok
Za umístění a provoz zábavných atrakcí za l m2…………………………3,- Kč/den
Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sport. akce za 1 m2……2,- Kč/den

3.Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Na každé povolené tři měsíce provozu ………………………………

1500,- Kč

4. Poplatek z ubytovací kapacity
Za jedno lůžko a den ………………………………………………….

4,- Kč

5. Poplatek za likvidaci kom. odpadu
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. V, odst. 1, písm. a) a b)
této vyhlášky činí pro rok 2011…………………………………………. 420,- Kč
a je tvořena:
a) z částky 170,- Kč za kalendářní rok 2010
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok 2010. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce v roce 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady na sběr a
svoz činily 287 422,- Kč : 750 (počet obyvatel) = 383,23 Kč/osobu za rok 2010, maximálně
však 250,- Kč.

Příloha č. 2
k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2010
vymezuje veřejná prostranství

