
zaslupite|sfuo měsla K|adruby * ná svém zsédén' dn€ 15,12'2ofi usnďBn1n č'4lhol'U?,
usnes|o vydal na zák|ádě s 14 odsl, 2 zákoná č' 565/1990 sb'' o místnich pop|áic|ch' v9
2něni pozdějšÍch předpisú á Ýsou|adu s s 10 pGm' d) a s 84 odBt. 2 písm' h) ákona č'
12&2000 sb,, o obcÍch (obecrí zříz€ní)' ve zně|í pozdějších pÉdpisŮ' hío obecně

' závanou vyh|ášku (dá|ejen 
"vyh|áška.):

Město K|adruby

obecně závazná Vyh|áška č' 01/20í0'
o místních pop|atcích

čÁsT |'
áKLADNÍ UsTANovENÍ

č|' 1

(1) Mésto K]adruby závád| roúo Wh|áškou týo mÍshÍ pop]atky (dá]e jen 'pop|atky.):
a) popa|ek Žé p6o,
b) pop át€k za Uživání veiejného pÍostEnstvJ'
c] poplatek Žé siupnóho'
d) poplaiek a p.ovozovaný Výherní hraci piisircj nebo jiné téchnické h€ni zaiÍzenl

povo|ěné MinjsieEtvem linanc| pod|é jinóho právniho př€dpisu'
é) pop]atek z ubytovácí káp...i|y'

(2) ŘJen| o poplácich vykonává měsBlý úřad (dá|ejen 'spráV@ pop|alku')'1

Š 14 od3l' 3 ákon. ě 565Á990 sb' déjšich pň,dpisú (dáó ]en rákon



\2)

čÁsT |l.
PoPLATEK zE PsÚ

č|.2
Pop|átník a Předmět poplatku

Pop atek ze psů pl.tidÉlé|psa. DÉ]telem je fyzická nebÓ práVnická osoba kténá má
trya|ý pobyí nrbosid|ona úzeníměsta Kadruby ?

Pop]aleké psú se p|allŽe psů star3lcll3 měs'cú l

(1 )

( )

( l )

12)

č|.5
Sazba poplatku

sazbá pop|alku za ka endáinl rok čin|:

:s2ďí l ákoM o mishbh rp|dcicrr
]s , odí ,Ž|omo m {nlchFp|ddó-52odí  3  á1zá ionao  m sbkh  pop| . Lc i ó

č|' 3
vznik a zánik pop|atkové Povinnosti

Poplatková povinnosl Vzn ká držite]ipsa vden' kdy pes dovršl|sléři1ří měsíců' nebo
vden' kdyse staldržiIe|em psá staršiho liiměs|cú'
V případě dÉen| psa po dob! kráišineŽ jeden Íok se platí pop atek v poměrné Úši.
kelá odpovídá počlu izapočatich ka|endáiních měsÍcú, Pň zméně fiisla tfoalého
pobýu nebo sid]a p|ati dÉlel psa pop alek Ód počélku kalendáňiho měsí€
|ásledujíciho po mésici' Ve ktelém změna nasla]á, nově př|s|ušné obci'r
Pop|atková povirnosl zaniká dném kdy přesta]a bý1 frzická nebo práVnická osoba
drŽité|em psa (napi úhynem psá. jého árálou, darováním nebo prode]en)' přičemž sÓ
pop|álek p|alliza započalý kaendářnlhěsic. ve klerém taková skUte.nost nasta|á, l

et.4
ohIašovaci povinnost

DÉile psa j6 povinen oh|ésl spráVci poplatku ÝŽnik své pop|aIkové pov]nnosli do 15
dnú ode dné jeilho wniku' slejným Žpúsobem jó povnen oznámil iáké án]k své

PoVnnosl oh|ásjl d|ženlpsa má iosoba lden' ie od pop|alku osvobozena'
Přip|něni oh ašÓvácipovinnoď ]e dÉ]te|ps€ pov nen současně sdé|]t správ.jpop alku
nělíe|é dalšl údaje slánovené v č 31táoWhášky

Í:2)

{3)



a) za l psa v Kladrubcch ! Íodin]én domč
b) 2 ] psa v K]adiúech v doně s více neŽ 4 byty
c) 2! ] psa l trizu'vůicich,BŇdu'T.Ňchodecb'\'Íile!ě
d) Za 2' a dalšiho lsav Kadrubeclr ! todi]ném dobk!
e] zJ :' J da]! ho psa \ K|JL]rubeťh v doore s \ j( né/ + býJ] / " ] ' .d " | 'hoo  a  \  |a  ' ' \ |b i c ' . l  B | JdL .  n . ' 1ooR 'V i ' { ř
g) za 1 Fsa' řhož držndenr je poživatel invali{inino. stmbniho,

Ydovskélro a vdoleckélro důchodu, kďý je jeho jediným
zdloJen přijnu ancbo poživat€l sirotčiho důchodu

lr) za 2 ' a da|šiho psa. j eljož drŽilel em je FoŽjvaÉl invalidí iho.
slaÍob.ílro, ldovského a vdoveckóho důohodu. kloí ie ]enu
jediný zd|oiefi piíjmu Mébo poživalel snotibo dúho{iu

ó| '  6
Sptatnost poptatku

Pop atek je sp|alný nejpozdějido 315' pří6Ušného ka|endářnlho roku
Vznikne ipoplatková povjnnost po dalu sp|alnosti!ýedeném vod6tavc 1,jepopaIek
sp al.ý nejpozdě]ido ]5 dneměsice kléÚ nás|eduie po měsíc. Ve ktéÍém popalková

l00 ' .Kč
400' Kó
60' Kč
lj0'. Kč
600'.Kč
90'. Kč

50.' Kú

100' .Kč

(r)

{:2)

cl .7
osvobozoní a ú|evy

od popiálku ze psú jé osvobozen dÉte pss' |íerým je osoba nevidomá' bezmocná
a osoba s těžkýň zdcvolnih postiŽenim' kleÍé by| přiznán |] slupeň nimořádných
Výhod pod]e z]áštn|ho právnlho předpisu osoba p.ovédějici Výcvik psú UÍčenýoh
kdoplovod! lě.hlo osob osoba pÍovozu]]ci úlllek zřízený obcí pro Žvacené |ebo
opuštěné psy ňebo osoba které slanoví povinnost drženi a použiváni psa 2ýášlní

čÁsT ||I'
PoPLATEK zA UŽíVÁNÍ VEŘEJNÉHo PRosTRÁNsTví

č|'  8
Předmět pop|atk!, pop|atník

(1) Pop|atek Žá UžíVánl Veřejného prsllanstvi se vybiré 2a zv|áštni !žlváni Veře]ného
p.oslránství kteÚm se |ozumí p.ováděni výkopoÝýclr prácí' lm]sténí dočasných
stáveb á Žařízení s.užících pÍo posk''1ovániprodeje as]Užeb' pro umislěni stavebnich
nebo rek|amnlch zařÉení. Žařizeni cřkusú, unapaÍkú a j]ných obdobných ál.ékcí'
Wislěni sk|ádek' vyhrazeni !foa]ého paÍkovaciho místa á užíVání tohoIo prostBnslví
pro kuitumí. sporlolniá Ek|amni akce nébo polřeby lvorbyÍ|mových a leleviznich dě,6

: s , odd' , Žbm o rÉhrch pop ácrch'5. odí i zákona o misiíich Dop at ch



(2) Pop|álek za Lživéniveřqného pÍr st@nslv| p|ál i fyzické ip|áVnické osoby kleré UžiVéj|
Veřejné prostranslvi způsobem uvedéným v odstavci 1 7

ct.I
véřéjné ploslEnsťVi

Pop]atek pod|e lélo V}hlášky 6e platí Žá !živáníiěchlo Veřejných proslEnsfui:
Veiejné proslÍanství je vymezeno Vpříloze téio vyh]ášky a to ryznaóenÍm vmapě

Č|' lo
vznik a zánik pop|atkové povinnosti

Popatek se p alí od pfoého dno. kdy zača]o uživáni veřejného prostra|stvi aždo
dne' kdy tolo Uživáni fálcicky skonój o'

č|.  1 l
oh|ašovácí poviínost

(]) Pop]atníkje pov]nen oh|ásit spnávcipop|alku nejpozděii3 dny pled zhájenim uživání
veřejného prcstranslví předpokádano! dobu mÍsto' zpúsob ávýměíU uživán|
veiej.ého p|oslÉnstvi, Vpřipadě užlvání Veřejného pÍostranství po dobu kÍatšlnež 5
dnije pov nen sp|nit oh|ašovac|pov]nnost nejpozději! den zahájéri uživánl Veře]ného
prosvans|vi' Pokud tenIo den pňpédne na sobotu neděli nebo slálem uznaný sválék
je pop atnlk povinen sp|niI oh ašovaci povirnost nejb iže rás|edujlcl prá@Vni den.

(2) Pop|atn|k ié dá|e poviren oh ásit správci popálku nékiéré další údaié stanovené
V ó]' 31 1éto vyhlášky.

(3) Po ukonóeniUživéniveřejnéhÓ p|ostranstvi]e pop|élnik povnen oh|ásjt skuieěný slav
Údaji]uvedených v odst' 1 nejpozděj do 15dnÚ

c1.12
sazba poptatku

(]) sazbapop|álku čin|akaždý započatý m,á každý i lapoěátý den:
a) Z !mís|ění do&sných staveb a zářŽeni E|oužicich pfu poskýovánis|užeb 10.

b) Ža lmistě.í doÓasných slave b s|ouŽicích pro poskylovánlpÍodeje 1o''Kč
c) Žaiizeni s|oužícich prc posk'4ování prodeje 15,-Kč
d) za prcVáděni výkopových pracJ2'. Kč
e) za umlslěni slavebnlho zařizeni 2, Kč
f) za umlslěni rekám|íhozaiizeni 10,-Kč
g) za Umíslěni Žařlzeni lunaparkú á jných obdobnýchákákci joo'. Kč

i 5 aods l  2ě |omom'n .n@pa . ' h



h) za umístěnískádek 5'' Kč
i) 2a vyhBŽenllfré|éhoparkovaclhonislá 1,.Kč
j) za UžíVá.í veřejného pro6tÉnstvip|o kultumlak€ 3. Kc
k) zá Uživán| V€ieiného proslránsh/í pro spo.IoÝn| akce 3 Kč
|) za uživáni veřejného proslránstv| pro Ék amni ákce 5,.K.
m) za UživánlVeřejného pro6tranství pro poiřebylvorby Íi|mových á le]eviznich dél2,.

n) u ÚmistěnÍ zářizen|s|oužiclho p.o poslqlován| prodeje a sužeb Vdobě konénl
, K|adÍubské polti' 2o,. Kč

č|. 13
sp|átnost popIatku

(l) Pop|a|ekveviš stánovenépodle č' 12odsl 1jesp|atný]
a) pli!živánlÝeiejného proslranslví po dobu kratší 6 dnú

uŽívánÍ Veřojného prostranství.
néjpozdé]i V den záhaFni

b) pň už|váni veřejného prcsl@nství po dobu 6 dnú nebo de|šl nejpozděii vden
ukončení užívání veieiného proslÍanstÝi

(2) Pi]padne.|] |húta sp]atnosli na sobol!' nedě| nebo statem
kterem je pop|alrík pov nen svojipovinnos1sphl' nejb|iže

Ó l .14

prÓstÉnsfui ieiichi výtezek ]e

D slavebnÍci po dobu tďáni

lzraný svátek' je dnem, ve

(1) Poplatek se neptatt:
á) z akc| pořádaných na Veiejném
a Veiejně prcspěšné úče|yl

(2) od pop|atku se dá|e osvobozuji:
á) akc poiédané bézlstupného
b) podle ó']2 odsl,l' písm' e),

k dané nemov]losli

" Ea  oe |  ] podedn l  véEě |oná Ómk  dd  popa t . h



čÁsT |...
PoPLATEK zE VsTUPNÉHo

Č|'  l5
Piedmět pop|atku á pop|atník

(1) Poplatek ze v.tup|ého se vybirá ze vslupného na ku]turni sporlovní. prodejni nebo
rek|amni ak@' sniženého o dáň z pňdané hodnoty. je.| v @ně vslupného obsaŽe|a
Vstupným se rczumí peněŽilá částka. ktercu účastnik skcezap|allalo, že se jimúže

(2) Pop|élek Že Vstupného p]aiilzické a pÍávn]cké osoby kté.é ákcipořádaj|'lo

Čl. ' |6
ohlašovacI povinnost

- (1) Popatníkje nejpozději ]5 dnů před konáním akce povinen oh ásil správcipopatku
dfuh ákce' dalum a hodinujeiího konÉni výšiÝsllpného a da|šiúdaje pode ól.26télo

(2) Do 5 dnů po skorěení ákG je popatník prvnen oznámit spráVc pop|atku celkovou
výši vybÍaného Vstupného sniženou o daň zpřidané hodnoty jesl|že by|a v ceně
Vstupného obsažera'

et.17
Sazba poptarku

(1] saáa pop|alku činíz vybEného vstupného na:
á) ku(urniakci 5 %'
b) sponovrlakci5%.
c) prcdejnlákci 10%
d) rek|amniákc] 15 %'

(2) VPi|padě že na jednu akci bude možné !ááhnoul vice pop|álkových sáŽeb plati se
pouze pop|átek s nejv}šší sazbou'

ct,18
Sptarnost poptarku

(1] Pop]aiekje sp]alňý do 15 dnú ode dne skončéniakce.

,'s 6 dí ] ái.m o misbiď poplďcilh
" s 6 odsl' 2 zákoná Ó nhlnich poprab ch



c)

(r l

(1 )

č|. 19
osvobozéní a ú|évy

Poo|á.eL ze vsuone-o se r.pai l J.c|''. l.7 @|ý vFezé. . JŤe' rJ chJ|' dl|vn
á velejné plospěšne úce|y ]'

(2) od pop|álkusedáe osvobozu]í:
ál .oÓ10\ri éke oo'Joa-é |.oq!fuýnou]Fdnotol
b) ake pořádané městem Kladruby'
c) akcé poÉdáné spo|eóenskými oJlanizáceni' Žájmovým] organiz.cemi.

občan6kýmisďuženimia misini oEanÉac| sDH' kteé púsobíVe sp|éVnin úzeňi

0) koncel1y váŽné hudby'
e) dváde|nipředstaveni.

CASTV.
Pol||TEÍ.41|1o]9zovANÝ vÝHERNÍ HRAcí PŘísTRoJ, J|NÉTEcHNIcKE HERNj zAŘízENi PovoLENE MINlsTERsTVEM

FINANcI PoDLE JINEHo PRÁVNiHo PŘEDPIsU

č|' 20
Př€dřět pop|'tkut pontat k

Po!|íku h PINúďalý lýheni Incí přistoj.ebojiné lechíické benlj uiíŤDj povo|eDé
MinisbNNc.] fitrÚcj Podléhá klŽdý

' r  po !o . !n j  Ec tD ,  ,@ Lo .

b) jiné lshnické lrcní ziřizni povÓ|ené Minisrers1vcn fiDmq'
Poplahn{em je prÓrcaktl Úhgmiho hnciho přisboje (dá|e jen 'vHP.) rcbo jiného
tecIhického hebího zďteni poýoleného Mílhtenben fÚfuci (dá|e jen 'jiné TH4 'lr

č|.21
vznik a zánik poplat}ové povinnost|

(1) Pop]alková pov]nnost wniká
a) dnem uvedení VHP do provoz!,
b) dnemnabyiipÍáv|ímocipovo|énikprovozovánijinéhoŤHZ

" . l1 odí' r Z*om !, 56ns'0

]okot' Íjó'ch Nobtrýcl hdú. E aeiFzrlrlch

sb, o nrhicr lopbbrch. rc 4tu loarjlrdr ptupjd



(2) Pop atková poÝ]nnost&njká:

a) dnem ukonče|í provoŽÚ V|P
b) dném pozbt'tí p|alnoslipovo|enlk pÍovoŽování jného ŤHz

ct,22
ohIašovací povinnost

í) ProvozovatelVHPié povineo oh|ásit správcipop|alku uvedeníVHP do provozU' a to
ve |hŮlě do ,l0 dnú od uvedénl do provozu Ve slejné |hútě je povinen oh ásil
ukončeni pmvozu VHP T!,ro skulečnosli pokéŽe proloko|em o záhájeni provozu
a proloko|em o ukončeniprcVozu +

(2) PÍÓVozovaie| jného THz je povlÓen ohásit správci pop atku povo|éni lohoto
zaiíéní, á lo Ve |hútě do 15 dnú ode dne nabýi právni hoc rczhodnutÍ Vydaného
Minislerslvem financi. Ve slejné |húlě ie povinen oh]ásit pozbyti pLatnosti toholo

(3) Pop]atnik ie povinen sděit spÍévcipop|alku náreV nebo obchodnlfimu prévn cké
oŠoby' sld|o, |c. čilla účtú U peněžnlch úslavú na nchŽjsou souslřéděny peněŽní
proslfudky z j €ií podnikate|ské ěnnoslj' identifkačni znaky Výherniho hráciho
piislroje popř' j]ného ŤHz' ]eho umisléni jaRož ikaždo! da]šiskutečnos1m.jicí V|iv
na popLálkovou pov]nnosl Pop|alnik ie dále povinen sdě|]t adresu pro doruóovánl
a osoby ktéré jso! jeho jménem Óprávněny jednál v pop|atkoýých věÉch

('1) Dojdé'|i ke 2měně údajů či 6kuleóností !Vedených V oh|ášen'. jé pop|ahik povinen
tulo změnu oznámit do ]5dnů ode dne kdynas!a]a.]5

ct,23
Sazba poplatku

(1] sazba poplátku čini5 000. Kč na 3 měsiceza každýVHP nebÓ jiné THz,
(2) V připadě' Že VHP je p.ovoŽován po dobu kra1ši neŽ 3 měslcé, p|ati se pop|alék

v poměrné výšipod e počtu dnú pÍovozováníVHP
(:]) Je'ijiné THz povo éňo na dobu kBtši neŽ 3 mésice. p|ati se pop|alek V poměrné

výši pod|é počtu dnú ná kteď by o zař|zenlpovo]eno.

Č|' 24
Splatnost poptatku

PÓp|alek je splahý čtvÍtetně, a to VŽdy ne]poŽdějj do posednÍho dne pos|edního
hěsice přis|ušného ká|endářn|ho ófurl|eIl Poplalek je moŽné Žap|alit také iednoráŽově za

' "  .1 ", 'I  r { d - '  r  do t r d r  r . h r h  Fpb  u . h



ÉoU předpokádanou dobu prcVozu VHP nebo za ce|ou dobu' na kteÍou byo vydáno
roáodnuli Minisle6fua nnancio povo|eni provoŽu jiného THz'

ě|' 25
osvobozgni a ú|evy

(1) lúěŠ1o Kadruby neposkytuje žédné osvobozeni ani Ú evy od mlstnlho poplatku Ža VHP a
ÍHz.

ČÁsT v|.
PoPLATEK z uBYToVACí KAPACITY

Č|.26
Přédmět PoP|átku a pop|atnik

{1) Popalek 2 Úbytovaci kapacŘy 9e vybíÍá V obcich a měslech v zařízenich Určéných
k přechodnému ubýováni zá úplatu ]3

(2) Pop|alek p|áli Ubýovale|' kléÚm je íyŽi.ká nebo pÍávnická osobá kleÍá piechodné
!bytovániposký|a.]7

4t.27
ohIašovecí povinnost

(1) Pop]álník (ubylÓvate|) je povinen oh]ásit správci pop|alku vznik své pop|álkoyé
povnnosli do 15 dnŮ od zahájeni ó]nnosti spočlvajlcí v poskýovéni přechodného
ubytování za úplatu' stéjným zpúsobem ohásí ubytovate] sp|ávc] poplatku ukončení
čin|osti spÓčiváilcl v poskylováni přÓchodného ubýováni 2a úp|átu,

(2) Pii p|nění ohlaŠovací povinno6tiie pop|álnik povine. sdělit sp.áVcjpopalku táké da]šl
údaje sta|ovené V č|' 31télo Vyh ášky

(3) Ubt1ovale je povnen vésl v pisemné podobě evidenčnl knihu do Keré zap slj € dobu
uby|ování, jméno' piliméni, ádÉsu misla lwa|ého pobý! nebo mÍsta tNálého byd|]šté
v u hÉničiá čbo občánského pdkŽu nebo cestovniho dok ádu f'Žické osoby' kleé
lbytováni poskyt|' zápisy do evide|ční knjhy musi bí vedeny přéh|édně
á sDzumlelně á musí být uspoňádény postupně z časovéhÓ h]ediska.]'

]: s 7 d!. 1 zákma o m|slil.'j pop ácich
]:s7 odd,3 ákoía o mkhrch pop ácich
"97od3l'3druhá6lazákonaomislnjchpop|aiciósodkeemna$3odí 4



Čl.28
sezba poplarku

/'r sazba pop|ll}U c ni 7a (azdé Ú/U7iE :2\o " de. 5 rť

č!.29
sptatnosr Poplatku

(1) Pop|álékre sp|ahý nejpÓzdějido 15'1, piis ušného ka|endéřniho roku'

Ó| .30
osvobození a ú|evy

(l) Pop|alku nepodéhá:

á) Úbt'tovací kapacita V zařízen|ch s oužicich pfu piechodné ubytováni studentú a žáků
b) ubytolaci kapacita ve zd.avolnických nebo |áŽeňských zaiÍŽenÍch, pokud nejsou
Uží@na jako hole|ová zařízeni

c) Ubýovací kapáciia v zař|Ženich 6]ouŽlclch socié|ním a cháritalivnim úče]úml,
d) Uby1ovacíkapacitávzařizenichVmajetkuměstáKadÍuby

ČÁsT Y .
USTANoVENÍ sPoLEčNÁ A áVEREčNÁ

č|.3í
sPolečná ustanovení k ohlašovaci povjnnosti

(l) Voh|ášéni pop|ahík nebo plálcé Uvede.o
a) jméno, popiipádě jména' á přÚméní nébo název nebo obchodní íÍffU obécný

idenlifikátor, by] | přiděién' místÓ pobytu rcbÓ sidlo' místo podnikáni' popřipádě
další édEsy pro doručovénii pÍávnická osobá uvede léŽ osoby' lderé isou je]im
.ré-eÍ op'á$ ě.), jedrd ý ooo|é|.oý/ch vecect

b) čís|a všech svých účtů u poBkytovate|ů platebn|.h s]užeb' včetně poskytovále ů
téchto sužeb ! zallÉniči uŽlva.ých V souvislosli s prdnkate|skou čnností'
Vpřipadé, Že piednét popatku souvisl s podnikate]skou činnostipoplatnika nebo

":s 
7ďď ,Žbmo mishich pop|ábl.h. s l4a odí' 1 zákona o m'slnich Dop|dcbh

t0
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. d2jši údáje a skulečnosli rozhodné pro stanovenÍ Ýýše pop|alkové povinnosli'
V€lně skUteěnosii zak|ádajlclch ná.ok na úleVU nobo přípádné osvobozenl od
@D atkové oov nnosti.

Pop|atnik nebo plálce, Kerý nemá s|d|o nebo byd|]ště na územi členského stálu
Ewopskě unie, jiného smluvního s|élu oohody o EvÍopskéň hospodářském prcslo.u
nebo švýcareké konÍedeÉ@' uvedé krcmé údaiú požadÓváných v odslavci 1 adresu
svéhozmocněnce v tuzemsku plo doručováni',

Dojde.lik € změně údájú čiskuéčnosliUvedených v oh|éšení,je popatnik nebo plátÉ
povinen luto změru oznáňit do 15 dnů ode dne' kdy n.sta]a z

čt.32
Navýšení pop|atku

] Nebudo u.|i po p átky záP|áeny (odvedeny)včas nebo ve spnivné výši. wměii něslský
úiad pop atek p|alebnim VýméÍem 5

2) Včas ne2ap]acéné nebo neodvedené popatky nébÓ čásI iěchto pop|atkú m!že
méllský úňad z\ryšit až na Íojnásoběk;loto zuýšenije přís ušenslvím popaIku'?1

et.33
z.ušovaci ustanovenI

zrušuje se obecné ŽáÝázná Vyhlá5ka č' 1/2004 o mistnlch pop|álcich ze dn€
t J 2004.

č|.34
Úěinnost

Talo obecně závazná Vyh|éška nábýVá úÓnnosiidnem 1'1'2011

:9  Íaaodí  2 . l "*  
" . "h  

ó  p "pd .d
:9  Í4áÓd l l  3 zá |ona  onhhkh  @pa  c ] .h
:s 11 ďd' 1,zákmaomtsbló eoeálchh.5 ]] odí 3 Žákoia o nlsbí.h @pat]ch
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