Obecně závazná vyhláška Města Třemošnice
č. 4/2011
o místních poplatcích,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Třemošnice č. 1/2011 ze dne
9.3.2011

Zastupitelstvo města Třemošnice se na svém jednání dne 14.11.2011 usnesením č. 60/2011
usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek 1
Článek 6 se nahrazuje novým zněním:
„Sazby poplatků
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa, jehož držitel, který má trvalý pobyt v rodinném domě v Třemošnici
200,-Kč
za druhého a každého dalšího psa
300,- Kč
b) za prvního psa, jehož držitel má trvalý pobyt v ostatních domech v Třemošnici
600,- Kč
za druhého a každého dalšího psa
900,- Kč
c) za prvního psa, jehož držitel má trvalý pobyt v částech města Skoranov, Podhradí,
Starý Dvůr, Závratec, Kubíkovy Duby a Lhůty
100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč
d) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu a má trvalý pobyt v ostatních domech v Třemošnici
200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, a nebo poživatel sirotčího důchodu a má trvalý pobyt v ostatních domech
v Třemošnici
300,- Kč"

Článek 2
Článek 13 se nahrazuje novým zněním:
„Sazby poplatků
1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m 2 a každý i započatý den:
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje spotřebního zboží, textilu,
obuvi, knih, občerstvení, potravinářských výrobků, včetně manipulačního prostoru,
plochy pro vozidla sloužící k přímému prodeji (netýká se tržnice), plochy pro
posezení a plochy sloužící k odkládání zboží
v tržní den tj. pátek na Náměstí Míru

30,- Kč

v ostatní dny:

b)

v zóně 1

100,-Kč

v zóně 2

10,-Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje sadby, vlastních výpěstků
(ovoce, zeleniny a květin), borůvek, vajec, věnců, kytic a ostatních výrobků
z přírodních materiálů, vlastní řemeslné výroby nebo umělecké tvorby, včetně
manipulačního prostoru a plochy sloužící k odkládání zboží
v tržní den tj. pátek na Náměstí Míru

30,- Kč

v ostatní dny:

c)

v zóně 1

100,-Kč

v zóně 2

10,-Kč

za umístění stavebních zařízení

2,- Kč

2. Město Třemošnice stanovuje poplatek paušální částkou za zařízení takto:
d)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb
např. opravy deštníků, čistírna peří

e)

200,-Kč/týden

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
( kiosek)

2 500,- Kč/rok

e)

za umístění reklamních zařízení

f)

za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí

g)

za umístění zařízení cirkusů

500,- Kč/rok
1 000,- Kč/týden
250,- Kč/týden"

Článek 3
Článek 32 bod 1 se nahrazuje novým zněním:
„ Navýšení poplatku

1.Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří městský
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem1 ."

Článek 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2012.

Ing.Miroslav Bubeník
místostarosta

vyvěšeno na úřední desce dne: 21.11.2011
sejmuto z úřední desky dne:

1

§ 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

Mgr. Stanislav Peca
starosta

