Obec Dolní Žďár
Dolní Žďár 32, 378 02 Stráž nad Nežárkou
IČO: 00512958, Tel.: 602 617 445, e-mail: ou@dolnizdar.cz, DS: 26ub56h

Obecně závazné vyhlášky od 1.1.2020 – podstatné informace
Vážení spoluobčané,
z důvodu novelizace Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích bylo nutné zrušit či upravit stávající
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Nové obecně závazné vyhlášky (OZV) o místních
poplatcích jsou účinné k 1.1.2020 a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách a úřední desce
obce. Pro lepší přehlednost a orientaci ve vyhláškách uvádíme níže ty nejpodstatnější informace.

OZV poplatek ze psů
-

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
Oznámení o nabytí psa/zánik povinnosti je do 30 dnů od vzniku této skutečnosti
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 200,- Kč/pes
Splatnost poplatku je do 15. února příslušného roku, respektive do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

OZV poplatek z pobytu
-

Úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého p
oskytovatele pobytu
Oznámení o zahájení/ukončení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu je do 30 dnů
Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku
Splatnost poplatku obci je do 15. dne následujícího pololetí
Rozšiřuje se okruh plátců:
Poplatek bude vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému
ubytování za úplatu přímo určeny (jako tomu bylo u zrušeného poplatku z ubytovací kapacity), ale
nově se zpoplatní také poskytnutí úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu,
ateliéru, ale také úplatné poskytnutí zahrady pro stanování nebo pobyt v karavanu a podobně.
Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.

OZV poplatek za užívání veřejného prostranství
-

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství

OZV poplatek ze vstupného
-

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce
Splatnost poplatku obci je do 15 dnů ode dne skončení akce

Úplné informace k jednotlivým poplatkům najdete vždy v příslušné obecně závazné vyhlášce.
Obec dolní Žďár, 17.12.2019
_____________
Bohuslav Bednář
starosta
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