Město Týnec nad Labem
Vyhláška č. l/99
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem na základě ust.S 36 odst. 1 zákona ČNR č.367/90 Sb. (o
obcích) a zákona č. 565/90 Sb. ve znění pozdějších předpisO. schválilo dne 11.1.1999 tuto obecně
závaznou vyhlášku o místních poplatcíchčl.I
Základní ustanovení
Obec Týnec nad Labem v'ybírá ve svém územním obvodu tyto místní
poplatky:
a) poplatek ze psa
b) poplatek z ubytovací kapacity
c) poplatek za užívání veřejného prostranství d) poplatek ze vstupného
e) poplatek za rekreační pobyt
čl.II
Poplatek ze psa
1) Předmět poplatku:
Poplatek ze psa se platí za psy starší šesti měsíců
2) Poplatník:
Poplatek platí vlastníci psa (fyzické a právnické osoby).
které mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu obce Týnec nad Labem. V pochybnostech se
za vlastníka psa považuje uživatel bytu nebo objektu. ve kterém je pes chován- Nárok na úlevu musí
žadatel předložit písemně na Městský úřad v Týnci nad Labem
3) Sazba poplatku: a) Sazba poplatku činí: 80.- Kč za prvého psa b) Sazba poplatku činí: 30.- Kč za
prvého psa
( jehož vlastníkem je poživatel invalidního. starobního nebo vdovského důchodu. který je jeho jediným
zdrojem příjmu)
c) Sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa činí 200.-Kč
d) Sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa činí 100.- Kč jehož vlastníkem je poživatel
invalidního. starobního nebo vdovského důchodu. který je jeho jediným zdrojem příjmu.
4) Ohlašovací povinnost a zánik poplatkové povinnosti:
a) Vlastník psa je povinen zaplatit za psa do konce měsíce února příslušného kalendářního rokub) Zanikne-li poplatková povinnost během roku. zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce.
ve kterém byl důvod zániku povinnosti oznámen městskému úřadu5) Úlevy a osvobození:
a) Od poplatku jsou osvobozeni osoby nevidomé. bezmocné. nebo držitelé průkazu ZTP-P (zvláště
těžce postižení s průvodcem). osvobození přísluší p~ psa. kterého tyto osoby potřebují ke svému
doprovodu nebo'" ochraně- Nárok. na tuto úlevu z tohoto poplatku musí žadatel předložit písemně na
Městský úřad v Týnci nad Labem.

b) Dále jsou osvobozeni psi se speciálním výcvikem pro záchranářské
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společnosti dodá platný aktualizovaný seznam na městský
úřad počátkem příslušného kalendářního roku.
Osvobození od poplatku zaniká. zanikne-li důvod osvobození.
6) Sankce:
Neohlásí-li vlastník psa do 15-ti dnů skutečnosti. které
mají za následek vznik povinnosti platit poplatek. nebo mají-li vliv na výši poplatku. bude mu uložena
pokuta podle zákona č-337/92 (správa daní a poplatků)
čl.III
Poplatek z ubytovací kapacity 1) Předmět poplatku:
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá z ubytovací kapacity
zařízení sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.
2) Poplatník:
Poplatek platí fyzické a právnické osoby. které toto zařízení, vlastní nebo k němu mají právo
hospodaření
3) Sazba poplatku:
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 1.50 Kč za každé využité lůžko a den. Město maže po
dohodě s poplatníkem stanovit roční poplatek paušální částkou. která je splatná do 30.června
každého roku.
4) Splatnost poplatku:
Poplatek z ubytovací kapacity je splatný čtvrtletně. vždy do desátého dne následujícího měsíce.
Poplatník ve stejném termínu předloží jednoduchý výkaz o počtu ubytovaných.
5) Osvobození:
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby nevidomé. bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P (zvláště
těžce postižení s průvodcem)

b) osoby. kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních
předpisů
c) osoby mladší l8-ti let a starší 70-ti let. vojáci v základní službě
d) ubytovací kapacita ze zařízení sloužících pro ubytování pracovníka fyzických nebo právnických
osob. které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
e) ubytovací kapacity ve vlastnictví města Týnec nad Labem
6) Sankce:
Nebude-li poplatek zaplacen v čas nebo ve správné výši. bude uložena pokuta podle zák.č.337/92 Sb.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
čl.IV
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1) Předmět poplatku:

a) Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství umístěním zařízení sloužících k poskytování
služeb umístění prodejních reklamních nebo stavebních zařízení cirkusů, lunaparků a podobných
atrakcí umístění skládek vyhrazení trvalého parkovacího místa. kulturních akcí. pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl.
b) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí. chodníky. místní komunikace.
ulice. tržiště. zelené plochy. parky a další veřejně přístupná místa v majetku města Týnce nad Labem.
V pochybnostech je městský úřad oprávněn rozhodnout. zda jde o veřejné prostranství na základě
výpisu z EN.
2) Poplatník:
Poplatek platí fyzické a právnické osoby. které užívají prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 této
vyhlášky. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně. Obec maže uložit zaplacení poplatku. kterémukoliv z nich.
3) Splatnost poplatku:
Poplatek se vybírá předem na základě ústního ohlášení uživatele na Obecním živnostenském úřadě v
Týnci nad Labem a počíná běžet dnem. kdy začalo užívání veřejného prostranství a běží do dne. kdy
poplatník oznámí Městskému úřadu. že užívání veřejného prostranství skončilo a zařízení bylo
odstraněno a prostranství bylo uvedeno do původního stavu (odstranění lešení. zaházené výkopy.
odvezen materiál. zrušení stánku apod.) V ostatních případech je poplatek splatný do 15-ti dnů ode
dne doručení platebního výměru na účet města.
4) Sazby poplatku činí:
a) za použití veřejného prostranství. umístění stánků. pultů. kiosků. přívěsných vozíků za motorová
vozidla, kárek, valníků, autobusů zařízených k prodeji, včetně manipulačního prostoru, stavebních
zařízení, skládek, stavebního materiálu, lešení při opravě obytného domu, vystaveného zboží, dále
zeleniny, květin, zemědělských a zahradnických výpěstků z vlastní produkce.
b) za trvalé umístění 120.- Kč/m2/rok
c) za krátkodobé používání 20.- Kč/m2/48 hodin
5) za používání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení:
10.- Kč/m2/den
6) Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa: a) nákladní automobil 2.800.- Kč/rok b) autobus
2.800.- Kč/rok c) traktor 1.000.- Kč/rok d) vlek 1.000.- Kč/rok
7) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, Kolotočů, střelnic, houpaček apod.
a) atrakce do 15-ti m2(střelnice) 300.- Kč/týden
b) atrakce do 50-ti m2(malé kolotoče houpačky) 400.- Kč/týden
c) atrakce nad 50 m2 (velké kolotoče autodráhy) 500.- Kč/týden
8) Za použití veřejného prostranství umístění skládky stavebního materiálu. lešení. apod. při opravě
obytného domu. provozovny apod. 200.- Kč/měsíc
9) Za použití veřejného prostranství k umístění skládky všeho druhu. suti apod.
a) fyzické osoby:
první týden zdarma
druhý týden 10.- Kč/m2/týden třetí týden 20.- Kč/m2/týden čtvrtý a další týden 40.- Kč/m2/týden

b) právnické osoby:
první týden 20.- Kč/m2/týden druhý týden 40.- Kč/m2/týden třetí týden 60.- Kč/m2/týden čtvrtý a další
týden 80.- Kč/m2/týden
10) Za použití veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl 100.- Kč/m2/den
11) Osvobození:
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny uživatelé. kteří zde pořádají akci bez
vstupného. nebo výtěžek z této akce je určen na charitativní a veřejně prospěšný účel. dále uživatelé.
kteří zde pořádají sportovní nebo kulturní akce a nevybírají vstupné.
Čl. V
Poplatek ze vstupného
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného. které je vybráno na kulturních. sportovních.
prodejních akcích a akcích obdobného charakteru2) Poplatek platí fyzické i právnické osoby. které akci pořádají t.j. hradí náklady spojené s pořádáním
akce. Poplatník je povinen 7 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a
vstupenky očíslované. označené cenou. datem. hodinou konání akce jménem pořadatele předložit ke
kontrole a perforaci.
3) Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí:
a) u kulturní akce komerčního charakteru 20% z úhrnné např.taneční zábavy. diskotéky. plesy. částky
vybraného módní přehlídky. estrády. koncerty. vstupného
veselice.
b) u kulturní akce výchovného charakteru. 20% z úhrnné koncerty vážné hudby. divadelní představení.
částky vybraného loutkové divadlo. výstavy a galerie vstupného

c) u prodejních akcí. aukcí. sběratelských burz. 20% z úhrnné částky
vybraného vstupného d) pořady erotického charakteru a striptýzy 20%
z úhrnné částky vybraného vstupného
4) Splatnost:
Poplatek je splatný 7 dna po ukončení akce spolu s předložením neprodaných vstupenek. které byly
předem perforovány.
5) Osvobození:
- akce jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšný účel

- sportovní akce místních TJ.společenským organizacím. akce
pořádané městským úřadem

- filmová představení konaná v místním kině. výchovné výstavy.
filatelistické výstavy

- sportovní akce určené mládeži a dětem apod.
čl.VI Poplatek za rekreační pobyt 1) Poplatek za rekreační pobyt se vybírá za přechodný pobyt.
který byl poskytnut za úplatu v místech soustředěného turistického ruchu nebo rekreace. kterými se v
obci Týnec nad Labem rozumí chatové oblasti.
2) Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v odst. I pobývá za
účelem rekreace.

3) Poplatek vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba. která přechodné ubytování za
úplatu poskytla (dále jen ubytovatel). Ubytovatel pod svou vlastní majetkovou odpovědností poplatek
vybraný od poplatníka sražených. odvádí správci poplatku
a za poplatek ručí.
4) Sazba poplatku činí: 18.-Kč/den
Za osobu a každý i započatý den pobytu. není-li tento ten dnem
příchodu.
5) Splatnost poplatku je na konci příslušného čtvrtletí. běžného kalendářního roku na Městském úřadě
v Týnci nad Labem. Ubytovatel je povinen vést řádnou jednoduchou evidenci ubytovaných pro potřeby
kontroly placení poplatku. zapsat jméno. datum narození a adresu trvalého bydliště poplatníkY. číslo
dokladu. den příchodu a odchodu. počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih
musí být průběžně číslovány.
6) Osvobození:
a) osoby nevidomé. bezmocné nebo držitelé průkazu ZTP-P /zvláště těžce postižený s průvodcem) a
jejich průvodci
b) osoby. kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů
c) osoby mladší 18-ti let a starší 70-ti let nebo osoby. na které náležejí přídavky na děti. výchovné
nebo vojáci v základní službě a osoby. které vykonávají civilní službu
Ustanovení společná a závěrečná:
I) Poplatek je splatný současně s vydáním povolení.
2) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné VÝši.
vyměří jej správce poplatku platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.
3) Poplatek podle této vyhlášky lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku. ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
čl.VII
Touto vyhláškou se ruší vyhláška Obce Týnec nad Labem č.l/92 O místních poplatcích ze dne
1.2.1992.

