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Obecně zánazná vyhláška Městyse Zápy

č. 1l2011o místních poplatcích

Zastupitelstvo městyse Zápy schvaluje avyďává dne 24.2.201 1 v souladu s ust. $ 10 písm' d)' $ 35 a
$ 84 odst. 2) písm. h) zákonač. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. $ 14
odst. 2) zákona ě. 565lÍ990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
záv aznou vyhlášku o místních poplatcích :

oddíl I.
Základní ustanovení

Čt. t

1) Městys Zápy zavádí auybirátyto místní poplatky (dále jen ',pop1atky..):
a) poplatek ze psů'
b) poplatek za tŽív ání veřej ného.prostranství,
c) poplatek z ubytovací kapacity,
d) poplatek za provozovaný výhemí hrací přístroj nebo jiné technické hetní zaÍízeni

povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu"
2) Správu poplatků vykonává obecní úřad (správce poplatků).

oddíl II.
Poplatek ze psů ,,

Čl' z
ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit5 vznlk, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do i5ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.

3) Povinnosti podle odstavce I) a 2) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku ze psů
zce|a,popř. zčásti nebo po určitou dobu, osvobozeni.

Čt.:
Sazba poplatku ze psů

Sazbapoplatku ze psů činí ročně:
a) zaprvního psa 100,-Kč
b) za druhého akaždého dalšího psa téhož drŽitele 150,-Kč

Čt. +
osvobození

' 
$ 2 zákona č,56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

' 
5 4 zákona č. 565l'990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3 5 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4 $ 10a zakona č . 565l|990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
5 

5 14a zakona č . 565l|990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů



od poplatku ze psů je osvobozen nad rámec ust. $ 2 odst. 2) zákona č. 56511990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

a) ďržitel psa, který pŤevza| psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne pŤevzetí
b) držitel průkazu ZTP,po dobu držení průkazu

c l .5
Identifikace psů

Správce poplatků zaznarrcná identifikační údaje o poplatníkovi a o psu do evidenční karty a vydá
poplatníkovi evidenění známku pro psa' a to bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo jeho
držite|je od poplatku osvobozen.

Čt. o
Splatnost poplatku ze psů

1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměřeni vžďy do 28. února kaŽdého roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28.únoru' je poplatek ze psů splatný do 30ti
dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

oddíl III.
Poplatek za užívání veřeiného prostranství

Čt.l
Veřejné prostranství

Veřejné prostranství5, za jehožužívání se vybírá místní poplatek zaužíváni veřejného prostranství,
je konkretizováno v příloze č. 1 této obecně závazté vyhlášky. ,|'.

c l .8
ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatků předem (nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti)
ohlásito předpokládanou dobu, místo a plochu uŽiváni veřejného prostranství.

2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech, včetně ukončení lŽiv áni veřej ného pro stranství.

3) Povinnosti podle odstavce I) a 2) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku za užíváni
veřejného prostranstvízcela, popř' zčásti nebo po určitou dobu, osvobozeni.

Čt. q
Sazba poplatku za užív áni veřej ného prostranství

1) Sazba poplatku za uživáni veřejného prostranství činí za každý l započ,atý m2 a každý i
započaý ďen:
a) za umístění dočasných staveb a zaÍízeni slouŽících pro poskyování sluŽeb 5'-Kč'
b) za umístění dočasných staveb azaŤizeti sloužících pro poskytování prodeje 10,-Kč,
c) zaprovádění výkopovýchptací 10,.Kč'
d) za umístění stavebního zaŤízeni 5,-Kč,
e) za umístění reklamního zaŤízeni 10,-Kč
f) za umístěni zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakci 1,-Kč,
g) za umístění skládek stavebního a podobného materiálu 2,-Kč,

" $ 34 zakona ě. L28D000 Sb'' o obcích' v znění pozdějšich předpisů



h) zauživání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-Kč,
i) zauživání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových ate|evtzních děl 10'.Kč.

2) V případě souběhu více zvláštníchuživáníjednoho veřejného prostranství ve stejném období se
platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou'

Čt' to
osvobození

od poplatku za uživání veřejného prostranství jsou osvobozeny nad rámec ust. $ 4 zákona č,.
565l1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů akce, které pořádá městys Zápy'

Čt. t t
Splatnost pop latku za užív ání veřej n éh o pro stran ství

Poplatek za užív éní veřej ného prostranství j e splatný :

a) pŤi užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s
:uživ ánim veřej ného pro stranstv í zap oěato,

b) při uŽívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možné poplatek rozdělit v
jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná
nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a druhá splátka
nejpozději v den, kdy bylo užíváni veřejného prostranství ukončeno, nejpozději však do
31. prosince příslušného kalendářního roku.

oddíl Iv.
Poplatek z ubytovací kapacitv 

.

Čt. tz
ohlašovací povinnost

1) Poplďník je povinen správci poplatků ohlásit6 zahé4ení činnosti spočívající v poskýování
přechodného ubyování ve lhůtě do 15ti dnů od zahájenitéto činnosti.

2) Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit ukončení činnosti spočívající v posk1tování
přechodného ubyovríní nejpozději ke dni ukončení této činnosti.

3) Poplatník je rovněŽ povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.

Čt. t:
Sazba poplatku z ubytovací kapacity

Sazbapoplatku z ubyovací kapacity činí:

a) zakažďévyužité lůžko a den 6'.Kč

b) paušální sazbaza|ižko a měsíc 150'-Kč



CI. 14
Splatnost poplatku z ubytovací kapacity

Poplatek z ubýovací kapacity, včetně předložení vyúčtování za uplynulé období, je splatný
nejpozději do 15ti dnů po uplynutí kaŽdého pololetí kalendářního roku ( tj. do 15.7 . a 15' 1.)

oddíl v.
Poplatek za provozovanÝ vÝherní hrací přístroi nebo iiné technické herní zařízení novolené

Ministerstvem Íinancí podle iiného právního předpisu

Čt. ts
ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit6 uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zaŤízeni povoleného Ministerstvem financí podle jiného prá';ního předpisu
(dále jen ,,výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zaŤízení,,) do provozu, a to ve lhůtě do
15ti dnů od uvedení provozu.

2) Poplatník, který ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky provozuje na uzemí městyse
Zápy jiné technické herni zaŤízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatků a současně uvést všechny
skutečnosti rozhodnó pro správu poplatku, a to ve lhůtě do 15ti dnů ode dne nabytí účinnosti
této obecně závazné vyhlášky.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech a do 15ti dnů ukončení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zaŤizení,tj. zánikpoplatkové povinnosti. 

]$
Čt. to

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku zakaždý provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zaŤizeni
činí 5.000,-Kč na 3 měsíce.

2) V případě, že výhemí hrací přístroj nebo jiné technické herní zaŤízení buďe provozováno po
dobu kratší neŽ 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

CI. I7
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního

zaÍízení na dobu nejdéle 3 měsíců v poslední den čtvrtletí, ve kterém byl výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zatízení uveden do provozu

b) při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního
zaŤízení na dobu delší než 3 měsíce vždy v poslední den příslušného čtvrtletí (ve čtvrtém
čtvrtletí nejpozději do 15. 12.), počínaje čtvrtletím, ve kterém byl výherníhrací přístroj
nebo jiné technické herní zaŤízení uveden do provozu' Íesp. u jiných technických
herních zařizeni, která jsou ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky jižv provozu,
počínaje prvním čtvrtletím účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

2) Poplatník můŽe poplatek zaplatitjednorázově, a to nejpozději do 2 měsíctpo zabájení provozu
výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zaŤízení,



o'ddíl W.
Ustqnovení přechodná a závěrečná

Čt. zz
Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzníklé přede dnem nabýí účinnosti této obecně závazné vyhlášky nazákladě obecně
závazné vyhlášky městyse Zápy ě. I|20II, o místních poplatcích, ze dne 24'I.20II, ztstávaji
nedotěeny aposuzují se podle uvedené obecně závazné vyhlášky městyse.

Čt. zz
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška městyse Zápy ě. Il2009 a č,.212009, o místních poplatcích ze
dne 17.2 .2009.

t

ct.24
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabyvá účinnosti dnem I, 3.20II.

místostarosta obce

Vyvěšeno: 25,2.20] 1

Sejmuto: 14.3.2011
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