Město Benešov nad Ploučnicí , Náměstí Míru 1,
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí vydává podle § 84 odst.2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 14 odst.
2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Oddíl I.
Základní ustanovení
čl.1
Na území města Benešov nad Ploučnicí se zavádějí tyto místní poplatky (dále jen poplatky):
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity
e) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Oddíl II.
Poplatek ze psů
čl.2
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území Benešova nad Ploučnicí. Poplatek ze psů platí držitel obci
příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. 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. Poplatek ze psů se platí za psa staršího 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná (§2
vyhl.č.284/1995 Sb., ((o důchodovém pojištění)) a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, (zákon
100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. (zákon
449/2001 Sb., o myslivosti)
Čl.3
Sazba poplatku se stanovuje takto:
Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok a jednoho psa činí:
- 400,-Kč pro držitele psa, jehož trvalý pobyt je v domě o třech a více bytech
- 150,-Kč pro držitele psa jehož trvalý pobyt je v domě o jedné až dvou bytových jednotkách
- 1.000,-Kč zaplatí držitel za každého dalšího psa
Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů - činí za kalendářní rok a jednoho psa
- 100,-Kč pro držitele psa bydlícího v domě o třech a více bytech
- 50,-Kč pro držitele psa bydlícího v domě o jedné až dvou bytových jednotkách
- 300,-Kč zaplatí držitel za každého dalšího psa
Poplatník nemá na nižší sazbu nárok, pokud má souběh dvou důchodů. Doložení skutečnosti,
že poplatník je poživatelem jednoho důchodu se provádí formou čestného prohlášení.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Čl.4
Poplatek ze psů je splatný do 31.8. každého roku.

Platbu vyšší než 400,-Kč může držitel psa platit ve dvou splátkách a to do 15. února a do 15.
srpna každého roku.
Čl.5
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek počínaje prvním měsícem
následujícím po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Zanikne-li poplatková povinnost
během roku, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve kterém byl důvod
zániku povinnosti MěÚ oznámen.
Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl.6
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. Z akcí
pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl.7
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zák.č.128/2000 Sb.)
Poplatku za užívání veřejného prostranství podléhají tato místa:
-všechny komunikace a přilehlé chodníky ulic a náměstí: Náměstí Míru, Zámecká, Palackého,
U Studánky, Čs.armády, Kostelní, Wolkerova, Smetanova, Husova, Táborský Vrch, Pod
Táborským Vrchem, Cihelní, Děčínská, Pivovarská, Komenského, Opletalova, Sídliště,
Družstevní, Vilová, U Skládky, Bezručova, nová komunikace II/262 (průtah) a přilehlé
chodníky mezi ulicemi Děčínská a Českolipská, komunikace spojující silnici II/262 (průtah)
od mostu k Nádražní ulici; komunikace odbočující ze silnice II/262 (průtah) směrem k
Ploučnici pod most; Českolipská, Valkeřická, Kamenná, Tkalcovská, Heřmanovská, Sokolský
vrch, Pod Vyhlídkou, Nádražní, Sokolovská, Nerudova, Čapkova, Krátká, Dvořákova,
Žižkova, Příčná, Příkrá, Pod Ostrým, Boženy Němcové, Divišova, Novina
- travnatá plocha bývalé skládky ul.Děčínská (nad Benarem 05); parkoviště u Edeky; travnatá
plocha mezi benzinovou pumpou,autobazarem, autocvičištěm a Ploučnicí; parkoviště u bývalé
STS (Bezručova ul.); parkoviště u Interkovu; plocha pod prodejním stánkem u domu č.p.518
Děčínská ul. (u nového mostu); travnatá plocha mezi Interkovem a novým mostem; travnaté
plochy (p.p.č.117/1, 117/6, 228/1, 282/2) mezi panelovými domy na Sídlišti a v Družstevní
ulici); antukové hřiště na Sídlišti; prostranství okolo samoobsluhy na Sídlišti včetně
přilehlého parčíku; prostor určený pro venčení psů za Sídlištěm směrem ke školní jídelně a
zvláštní škole; travnatá plocha po školní jídelnou a zvláštní školou; prostranství okolo školní
jídelny a zvláštní školy; škvárové hřiště u základní školy Opletalova ulice; prostranství před
základní školou Komenského ul.; park pod základní školou Komenského ul.; zámecký park;
parkoviště pod zámeckým parkem; pozemek pod prodejním stánkem ( část p.p.č.40/2) ve
Dvořákově ul.; dlážděná plocha před samoobsluhou ve Dvořákově ul.; prostranství pod
samoobsluhou ve Dvořákově ul. (směrem ze Sokolovské ulice); odstavná plocha pod kinem v
Nerudově ul.; prostranství před kinem; travnatá plocha u č.p.266 a stavebnin ul.Nádražní;
park pod nádražím před Benarem 02; plocha proti uhelným skladům v Nádražní ulici; plocha
pod prodejním stánkem u č.p.351 Českolipská ul.; odstavná plocha u sběrných surovin a RS
plynu v Heřmanovské ulici; parkoviště u podnikového ředitelství Benar Českolipská ul.;
odstavná plocha u č.p.454 Českolipská ul.; travnaté hřiště u trati ČD (naproti domu č.p.454)

ul.Českolipská; pozemek u autobusové zastávky na „Bedřichově“, travnatá plocha u č.p.170
ul.B.Němcové; plocha před trafostanicí u bývalé mateřské školy ul.B.Němcové; parkoviště u
autoservisu vedle domu č.p.171 ul.B.Němcové; travnatá plocha u družstevních bytových
domů ve Wolkerově ulici (naproti hřbitovu); hřiště naproti hřbitovu ve Wolkerově ulici,
prostranství okolo kostela, park mezi ul.Smetanova a Palackého, louka „Macharka“ na
Táborském vrchu, travnaté hřiště na Táborském vrchu, parkoviště u restaurace na Táborském
vrchu
Čl.8
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.6. Poplatku za užívání veřejného prostranství
spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně
postižené.
Čl.9
Sazby poplatků za užívání veřejného prostranství na území města Benešov nad Ploučnicí jsou
stanoveny takto:
- 6,-Kč za každý započatý m2 užívání veřejného prostranství a každý i započatý den za zábory
při provádění výkopových prací, pro umístění stavebních zařízení, stavby, rekonstrukce a
údržbu inženýrských sítí v rozsahu uděleného povolení
Splatnost poplatku v tomto případě je do 15 dnů od ukončení záboru veřejného prostranství.
- 6,-Kč za každý započatý m2 užívání veřejného prostranství a každý i započatý den za
užívání veřejného prostranství k umístění prodejních a reklamních zařízení, lunaparků a
jiných atrakcí. V těchto případech užívání veřejného prostranství obec může stanovit poplatek
paušální částkou a to: - 1400,-Kč /1týden v případě umístění lunaparků a jiných atrakcí
- 1400,-Kč/1 týden za jedno stání prodejního a reklamního zařízení (prodejní stánky)
Splatnost tohoto poplatku je vždy před nebo v průběhu umístění popř.stání.
Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného
Čl.10
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. Poplatek ze
vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Čl.11
Sazba poplatku:
- 15% z úhrnné částky vybraného vstupného.
- 2 % z úhrnné částky vybraného vstupného u akcí pro děti do 15 let bez ohledu na výši
vstupného.
Čl.12
Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek
neplatí.
Od poplatku jsou osvobozeny filmová a divadelní představení v městském kině, je-li
pořadatelem město Benešov nad Ploučnicí.
Čl.13
Splatnost poplatků:
- při jednorázových akcích do 15 dnů od ukončení akce
- při pravidelně se opakujících akcí vždy do 20.dne následujícího čtvrtletí
Oddíl V.
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl.14

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.15
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla.
Čl.16
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí na území města Benešov nad Ploučnicí 4,-Kč za
každé využité lůžko a den.
Poplatek je splatný čtvrtletně vždy do 20.dne následujícího čtvrtletí.
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a
právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim 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
Oddíl VI.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl.17
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu
pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení
nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
Čl.18
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 zvláštního právního předpisu a jejich průvodci.
b) Osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby , na které náležejí přídavky na děti
(výchovné).
Čl.19
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro město ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je
plátcem poplatku a za poplatek ručí.
Čl.20
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 cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně.
Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel
uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v
evidenční knize se řídí zvláštním předpisem (101/2000 Sb.)
Čl.21
Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí
- 5,-Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.
Splatnost poplatku je čtvrtletně vždy do 20.dne následujícího čtvrtletí.
Oddíl VII.
Ustanovení společná a závěrečná
Čl.22

Správu poplatků na území města Benešov nad Ploučnicí vykonává město prostřednictvím
MěÚ, přičemž postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, nestanoví-li zákon o místních poplatcích jinak
Čl.23
Tuto obecně závaznou vyhlášku schválilo Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí na
svém zasedání dne 24.10.2007 pod číslem usnesení 145/2007. .
Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška
č.1/2003 o místních poplatcích z 1.1.2004.
............................................................ ..................................................
Karel Vrbický Radek Lekner
starosta místostarosta
vyvěšeno : 29.10.2007
sejmuto :

