Vyvěšeno:
Sejmuto:

VYHLÁŠKA MĚSTA TŘEBONĚ
č. 4/2003
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Třeboně vydává dne 24.11.2003 podle § 10 písm. a) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a zákona č. 337/1992
Sb. o správě daní a poplatků v platném znění tuto vyhlášku o místních poplatcích:

ČÁST I

Základní ustanovení:
Tato obecně závazná vyhláška upravuje vybírání těchto místních poplatků na území
města Třeboně včetně místních částí Branná, Břilice, Přeseka, Stará Hlína, Nová
Hlína, Holičky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek z ubytovací kapacity
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
ČÁST II

Poplatek ze psů
Čl. 1
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu
nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území ČR.
(2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
(3) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má v obci
trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 2
Sazby poplatků

Poživatel
důchodu
(snížená
sazba)

Za 2. a
každého
dalšího psa
téhož majitele

Poživatel
důchodu
(snížená
sazba)

300,- Kč

150,--Kč

350,-- Kč

200,--Kč

Zvýšená sazba v části obce:
b) Třeboň I a vnitř.lázeňského území

1000,-- Kč

200,-- Kč

1300,-- Kč

300,-- Kč

c) V domě s více než 4 byt. jednotkami

1000,-- Kč

200,-- Kč

1300,-- Kč

300,-- Kč

d) Stará Hlína, Nová Hlína, Branná,
Holičky, Břilice, Přeseka

150,-- Kč

100,-- Kč

200,-- Kč

150,-- Kč

Za 1. psa

Sazby poplatků

a) Základní sazba Třeboň

Snížená sazba se vztahuje na držitele psů, kteří jsou poživateli invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem
příjmů, anebo sirotčího důchodu.

Čl. 3
Osvobození od poplatku
(1) Poplatek ze psů neplatí držitelé, kterými jsou:
a) - osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdrav. postižením, kterým byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod 1)
b) - osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob, uvedených v bodu a)
c) - osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) - osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvl. právní předpis 2)
e) - pracovníci Městské policie, kteří tyto psy používají ke služebním účelům
f) - osoby provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy
g) - osoby - držitelé loveckých psů s průkazem původu a zkouškou z výkonu
h) - osoby - držitelé psů převzatých z útulku, nejdéle na dobu 2 let. Převzetí psa z
útulku prokáží písemným dokladem.
i) - osoby - držitelé psů, registrované v kynologických klubech s podmínkou složení
výkonnostních zkoušek
(2) Skutečnost, zakládající právo na osvobození od poplatku ze psů, je povinen
prokázat držitel psa do 15 dnů od jejího vzniku.
(3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
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) zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Vznik a zánik povinnosti placení místního poplatku ze psů, ohlašovací
povinnost
(1) Vznik poplatkové povinnosti je držitel psa povinen ohlásit správci poplatku do 15
dnů, ve stejné lhůtě je povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku nebo osvobození od placení poplatku.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(3) Zanikne-li poplatková povinnost z jiného důvodu, zaniká povinnost platit poplatek
ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil správci poplatku.
Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí na písemnou žádost poplatníka,
činí-li více než 50,- Kč.
(4) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově
příslušné obci.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem a to do 31.
března každého kalendářního roku. Poplatek lze uhradit hotově správci poplatku
nebo bankovním převodem na účet číslo 19-0603148389/0800 města Třeboň
vedený u ČS, a.s. pobočka Třeboň, variabilní symbol určí správce poplatku.
(2) Pro kontrolu evidence psů vydá správce poplatku bezplatně držitelům psů po
zaplacení poplatku za psa známku s vyznačením jména města a evidenčním
číslem psa. Evidenční známku vydá správce poplatku i pro psy, za které se
poplatek neplatí. Známka je nepřenosná na jiného psa. V případě ztráty, odcizení
nebo poškození známky vydá správce poplatku za úplatu známku náhradní.
ČÁST III

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 6
Předmět poplatku, poplatník, plátce
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a
za úplatu pobývají v lázeňských místech a místech soustředěného turistického
ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod
svého pobytu.

(2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zákona 3 ) a jejich průvodci.
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti
(výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní
službu.
(3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec
ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla, tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.
(4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje
dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo
místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cest.
dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí
být vedeny přehledně a srozumitelně, stránky musí být očíslovány. Tyto zápisy
musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel
uchovává po dobu šesti let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních
údajů v evidenční knize se řídí zákonem 4 ).
Čl. 7
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15,- Kč za osobu a den.
(2) Poplatek se vybírá za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Čl. 8
Splatnost poplatku
Ubytovatelé provedou odvod poplatku v hotovosti správci poplatku nebo bankovním
převodem na účet číslo 19-0603148389/0800 města Třeboň vedený u ČS, a.s.
pobočka Třeboň do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí, variabilní symbol určí
správce poplatku. Současně s úhradou poplatku předloží ubytovatelé správci
poplatku vyúčtování.

Čl. 9
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen ohlásit zahájení činnosti (poskytování ubytování) správci
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající
povinnost platit poplatek.
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) zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je plátce povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, adresu trvalého pobytu nebo sídlo,
datum narození nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž
jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

ČÁST IV

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 10
Předmět poplatku
(1) 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, lunaparků a
jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.
(2) Za veřejná prostranství se považují všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnímu užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Prodejní zařízení umístěná na tržištích, v tržnicích a veřejných plochách určených
městem místnímu poplatku nepodléhají.
Čl. 11
Poplatníci
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10.
Čl. 12
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství 7
dní před jeho započetím.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, adresu trvalého pobytu nebo sídlo,
datum narození nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž
jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 13
Sazby poplatku
(1) Poplatek se vyměřuje za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a
každý i započatý den.
(2) Pro účely stanovení poplatku se územní obvod člení na tyto zóny:
A) kterou tvoří prostory veřejné prostranství ve vnitřním městě ohraničené branami
Budějovickou, Jindřichohradeckou, Novohradskou,
B) kterou tvoří prostory veřejného prostranství na katastrálním území města Třeboň
mimo prostory uvedené v zóně A
C) kterou tvoří prostory veřejného prostranství na katastrálním území Břilice, Branná,
Nová Hlína, Stará Hlína, Přeseka, Holičky
1. Sazby poplatků za užití veřejného prostranství k umístění prodejních nebo
reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí:
Zóna A
Zóna B
Zóna C

Za každý i započatý
m2
den
m2
den
m2
den

25,- Kč
20,- Kč
15,- Kč

2. Užití veřejného prostranství k předzahrádkám pro občerstvení (poplatek se
stanovuje za celkovou zabranou plochu):
Zóna A
Zóna B
Zóna C

m2
m2
m2

den
den
den

10,- Kč
10,- Kč
5,- Kč

3. Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla:
Poplatek se stanovuje paušální částkou pro jeden osobní automobil a rok:
pro podnikatele a fyzické osoby, kteří mají vyhrazeno trvalé parkovací místo:
- Žižkovo náměstí
6000,- Kč
4. Užití veřejného prostranství v ostatních případech:
Zóna A
m2
den
Zóna B a C
m2
den

10,- Kč
5,- Kč

Čl. 14
Osvobození a úlevy
(1) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství, který spočívá ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa, neplatí osoby zdravotně postižené.
(3) Z akcí sportovních a kulturních akcí se poplatek nevybírá. Na doprovodnou
obchodní činnost při těchto akcích se osvobození nevztahuje.

(4) Z akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi zřízenými obcí se poplatek
neplatí.
(5) Poplatek za užívání veřejného prostranství za umístění kolostavu a za reklamní
zařízení s plochou do 0,5 m2.
(6) Za užití veřejného prostranství pro filmovou a televizní tvorbu propagující město
Třeboň.
Čl. 15
Splatnost a způsob úhrady
Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný předem, a poplatek z článku 13
odst. 2, bod 3 je splatný nejpozději do 15. ledna daného roku. Dojde-li k ukončení
užívání veřejného prostranství před stanoveným nebo ohlášeným termínem a tuto
skutečnost poplatník ihned písemně oznámí správci poplatku, vzniklý přeplatek vyšší
než 50,- Kč se na jeho písemnou žádost vrátí.
ČÁST V

Poplatek ze vstupného
Čl. 16
Předmět poplatku
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce
zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Čl. 17
Poplatníci
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Čl. 18
Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) prodejní akce, burzy a akce obdobného charakteru – 20 %
b) taneční zábavy, estrády, pořady spojené s tancem, koncerty, festivaly – 10 %
c) diskotéky – 15 %
d) pořady erotického charakteru – 20 %
e) zařízení restauračního a kavárenského typu se stálou hudební produkcí – 10 %
Čl. 19
Osvobození od poplatku
(1) Poplatek ze vstupného se nevybírá z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely.

(2) Poplatku nepodléhají akce vzdělávacího charakteru, akce pro děti, přednášky,
divadelní a filmová představení, koncerty vážné hudby, akce pořádané ve
prospěch studentů, důchodců a invalidních občanů.
(3) Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, které pořádají příspěvkové
organizace zřízené obcí.
(4) Poplatek ze vstupného se nevybírá rovněž u sportovních akcí, plesů, poutí a
masopustů.
Posouzení charakteru jednotlivých akcí pro účely osvobození provede správce
poplatku.
Čl. 20
Ohlašovací povinnost a vyúčtování
(1) Ohlašovací povinnost se ukládá všem pořadatelům akcí na území města a jeho
místních částech, kde je vybíráno vstupné.
(2) Pořadatel nahlásí správci poplatku potřebné údaje ke stanovení místního
poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodinu, místo
konání akce, cenu vstupného, účel využití výtěžku.
(3) Pořadatel akce je povinen nejpozději 7 dnů před datem pořádané akce předložit
správci poplatku vstupenky k označení. Po uskutečnění akce předloží správci
poplatku do 15 dnů vyúčtování vybraného vstupného spolu s doklady
(neprodanými vstupenkami), v případě vyúčtování Bertiných lázní Třeboň, s r.o.,
Lázní Aurora s r.o. a příspěvkových organizací zřízených obcí do 15 dnů po
ukončení každého kalendářního měsíce.
Čl. 21
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne ukončení akce.

ČÁST VI

Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 22
Předmět poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech
soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu.
Čl. 23
Poplatník
(1) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do

které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu
nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo
cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být
uspořádány postupně z časového hlediska, stránky musí být očíslovány.
Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního
zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem 5).
(2) V případě, že poplatník knihu ubytovaných osob vede současně pro účely
lázeňského nebo rekreačního poplatku, bude sloužit tato kniha společně pro oba
poplatky.
Čl. 24
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen se zaregistrovat u správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode
dne kdy nastala skutečnost, zakládající povinnost platit poplatek.
Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické
osoby, adresu trvalého pobytu nebo sídlo, datum narození, IČ, čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské
činnosti.

Čl. 25
Sazba poplatku
Sazba poplatku za každé využité lůžko a den:
a) v období od 1.6. do 30.9. běžného roku – 3,- Kč
b) v období od 1.10. do 31.5. běžného roku – 2,- Kč
Čl. 26
Osvobození od poplatku
Od poplatku je osvobozena:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a
žáků – nevztahuje se na přechodné ubytování za úplatu ostatních osob v těchto
zařízeních
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a
právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají 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
Čl. 27
Splatnost poplatku
5

) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ubytovatelé provedou odvod poplatku v hotovosti správci poplatku nebo bankovním
převodem na účet číslo 19-0603148389/0800 města Třeboň vedený u ČS, a.s.
pobočka Třeboň do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí, variabilní symbol určí
správce poplatku. Současně s úhradou poplatku předloží ubytovatelé správci
poplatku vyúčtování.

ČÁST VII

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. 28
Předmět poplatku
Místní poplatek platí poplatník za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území města Třeboně a jeho
místních částí při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Čl. 29
Poplatník
Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba, která má v území města trvalý pobyt: za domácnost může být
poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data
narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má v území města (k.ú. Třeboň, Branná, Břilice, Přeseka,
Nová Hlína, Stará Hlína, Holičky) 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.
Čl. 30
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníky dle čl. 29 této vyhlášky je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
b) z částky stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
(2) Výše místního poplatku za osobu a rok a způsob jejího výpočtu pro běžný
kalendářní rok bude vyjadřovat příloha, jako nedílná součást 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.
Čl. 31
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby:
- pobývající mimo území České republiky déle než 6 měsíců
- pobývající v ústavech sociální péče, domovech důchodců, dětských domovech,
léčebnách pro dlouhodobě nemocné a dalších léčebnách
- pobývající ve zdravotnických zařízeních po dobu delší než 6 měsíců
- osoby vykonávající základní vojenskou službu
- osoby ve výkonu trestu
- osoby, které mají na území města (k.ú. Třeboň, Branná, Břilice, Přeseka, Nová
Hlína, Stará Hlína, Holičky) ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba a současně tyto osoby mají trvalý pobyt na území města (k.ú. Třeboň,
Branná, Břilice, Přeseka, Nová Hlína, Stará Hlína, Holičky) –v tomto případě se
osvobození od poplatku vztahuje na fyzické osoby dle čl. 29 písm.b
Skutečnost, zakládající právo na osvobození od poplatku je nutno prokázat do 15
dnů od jejího vzniku. Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 32
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 29 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. běžného roku.
(2) Poplatek pro poplatníka podle čl. 29 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově
nejpozději do 31.3. běžného roku.
(3) Poplatek je možno zaplatit:
- v hotovosti
- poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
- bezhotovostní platbou sdruženého inkasa (SIPO) nebo jiným bankovním
převodem na účet číslo 19-0603148389/0800 města Třeboň, vedený u ČS, a.s.
pob. Třeboň.
Variabilní symbol určí správce poplatku.

Čl. 33
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník podle čl. 29 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci
a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(2) Poplatník podle čl. 29 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy tato změna nastala.

ČÁST VIII

Společná ustanovení
(1) Správu místních poplatků uvedených v oddíle I této vyhlášky vykonává Městský
úřad Třeboň, při řízení ve věcech místních poplatků postupuje podle zákona 6).
Obec, která poplatky spravuje, může na základě oprávněné žádosti poplatníka
z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství (zvýšení daně)
zcela nebo částečně prominout.
(2) Vznik a zánik poplatkové povinnosti u poplatků uvedených v oddíle I této vyhlášky
je poplatník povinen ohlásit a poplatky uhradit správci poplatku ve stanovených
termínech.
Poplatník je povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení nebo název právnické
osoby, adresu trvalého pobytu nebo sídlo, datum narození, IČ. 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.
(3) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku 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.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, povinnosti jí uložené,
může uložit správce poplatku pokutu 7).
(4) Místní poplatky vyměřované platebním výměrem nebudou vyměřeny, pokud jejich
výše nedosáhne částky 100,- Kč.
Město Třeboň je osvobozeno od placení všech místních poplatků.
(5) Touto vyhláškou se ruší vyhláška města Třeboně č. 1/1996 o místních poplatcích
platná od 1.7.1996 a vyhláška města Třeboně č. 6/2001 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
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) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
) § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

__________________
Ing. Jiří Houdek
starosta

__________________
Jan Ouška
místostarosta

___________________
Zdeněk Mráz
místostarosta

Příloha č. 1 k vyhlášce města Třeboně č.
poplatcích:

4/2003 o místních

(část VII, čl. 30)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2004:
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí
420,- Kč a je tvořena
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 170,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
2.
Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky (osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a kde
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba) činí 420,- Kč a je tvořena
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 170,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok
2002 činily
3 782 546,60 Kč a byly rozúčtovány takto :
3 782 546,60 : (8 945 + 125) /počet poplatníků + počet rekreačních staveb, kde není
nikdo hlášen k trvalému pobytu/ =
420,- Kč.

