obecnězávaznáwh|áškaměstyséLiznéŤouš.ňě. 2201í
o níitnich pop|atc'cb

č.l/201] Úsneslo
zástupitehNonlěsl'.seLó4ě Toušeňse na svénz*dánj díe ]7' 3. 20lI Usnesenim
'1dal na zálladé Uslanovenis 14 odsl' 2 ákona č' 565/ls90 sb,. o mifrich pÓp|.lcich,Vc znéni
polějšich piedpřů,a y sou|adusuíai.venín s l0pism'd) a | 34 od$' 2písú h) áL.mč' l:ý2000
přgdpisů'
futo obecněávmou qhláškÚ (dálsjoí
sb. o obcich(obec'i zňzeni)'vc zněnípozdějších

čuíekl
ÚÚd.l

l'

Nlam*"l

MéstysLázně Toušeň(ddlejen ''měs!vď.) avádi louto ryh|áškoutylo 'nÍshi poplotry (dÁ|ejen
r)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2),
Póplatsk- psů(é|ángk
popld@ka lázcňs^'.nebo lgleainí Pobyt (č|ánek]).
p.platek ?2 užiláni veřejnéhopfuýranýví (ělánek ,1),
(ělánek5),
popbtekč výUPného
popIatok
2 ubýovacikapaciq(ó|áiek6)'
poplliek á povo]eni k vjezd! s nolomvýn vozidlcn do r}bBný.h nist (č|ánek'7).
poplahk 4 pEvomvmý výheni hncí piistoj ngb. jiíé lgchnické herní aiizmí
povo|enóMinGtexsem financipod|gjinÚhopnivnihopředpisu(ó|ánek3),

2'

R ian i o pop|alcich rykotrává Uřad měsqse I,ýně Toušeň(dále jcn ..správs pop|a!ku..).

l.

Pop|Jtekč p!ůp|íi izickí Ó$bl s tŘa|ýmpobýemv městysi'ebopiívniclá osÓbá sésidIem
v méýysi.klgÍáj9 džn9]9mps.. Pop|a'ek ze psú* plati č psůíeiích ] něsíců

2.

od pol|atkuze psůje osvÓbobn drŽitc|psá. kleďm je osobanevidoná. bezmocnáaosoba
s téžkýmzdÉvÓbin p.$iž€nin' kleé b!| ptizún ||l. sfoPeň mimořádných výhod podle
k dopÍovodu
lěchlo osob.
zv]ášhihopn{vnihopl€ d Pjsu' osobaprovádějicivýcvik psůuÍčenýťh
psy
pÍÓ
Debo
osoba.
kléÍé
íanovi
osoba pmvozujici úlu|ekzřizený obcí
ztlcené ncbo opuštěŇ
poÝinnÓýdÍž€ i i . pouŽíváni
psan|ášnliPrÁvnípředph,

3'

szba poplattučinía kaIendální
Íok:
a) a prvnilo psa
psatéhoždÉité|e
a k'délrodaLšiho
b) z druhého

4'

p9 dúclrode'jehožjedi.ýmzdmjempiijí!jc inva|]dnÍ,
sú.obni'vdovskýnebo
le.li drŽi@|cm
vdolecký dichod mebo poživals|silolčiho di'chodu' ěini w}a Pop|alku2 kalendářni rck:
l20'- Kč
a) Ž pnnilÓpsa
Kč
p!!
téhož
držib|e
200'_
b) a dnůóho a kaŽdéhodo|ší|Ú

5,

s|ouŽi'i pes kpÓdÍikíni Ďi jinó sanosla'néÚdělečnéčinnoíi.ěj.í pop|.lck 700'- Kó z

6.

igbo ! d.n' kdy se
Pop|atkoÝápovinnÓí váikí dťltc|i pý v dcn' ld! pes doušil stóii lři mésjců,
psa
měsíců'
Šd dťlne].n
slalšarolři

7

V piipadé držÉnjpsa po dobu kmtši !eŽ jeden ok se platí pÓpIátck Ý ponémó výši. lfuií
odpovidá porfu i apďaýh
ko|e'dóiních mésiců'Pň déně nisla lraiého pobýU nebo sidla
p|atj dtžit] p5a poplalek od pďáttu talgndáňino měíce nás|edujicíhopo měsici, ve ktďóB
aéna nrýala.novépřhlušióob.].

300'- Kč,
450' Kč.

3'

ps.
Popllikovápovinno*zni*ádne'l'kdy pieíalabýryzickáneboprávnictáosobadlžite]sň
(n.př' úhyrcB psa' jeho zlrátou, daro!ánim nebo Podejeml piičenŽ sé P.platek plati i a
apočaď k.l.ndářni měsí.,ve kleémlakováskuteónoslnasb|a

9'

dnjněsíce
Pop]atckjesp]aliý.ícěini.|iÝlcan9Ž600'. Kě a kalendátnirck'v'jy kposlednímu
loku
biezm ka|enďiřního
Čini|j popla&ovápovinnoývícenež600. (č a kalendái.írc|! je pÓplátcksp|atnýve dvou
stejnýchčístlách k poíednímudni biena a poíednímudni čeÍm ká|endářnihÓ fuku

]|'

vajkneJipophtko!á povílnoípo (llfu splaboíi uvedenémvodíavci9 a l0 ioholočIánku.je
pop|alek splalný nejpozději do 15. díe ftěsice, krfý nádedujc po měsici' v9 ŘeÉm popkIiová

povňno$idol0 dnúode
Dťltťlps'jg povineňohlásilsprávcipoplalku
vaik svépop|atkovó
díe' kd} pcs dÓvÍši|íáii tři ňi:siců'debodne, kdy nabyl pý staršího
!ři mésiců.
slejným
povi'enozŇ' it t*é7,á|iksvéPop]alkoÉ'olinnoýi'
zpúsob.mjc

rl

Povinno* oblásit drženíPsa má i osobq kteláje .d p.plaL\U osvobočna'

Piip|něnioh|dovacípovinnostijedržite|p9povjnen$učsně sděIilsp.'ýcipoplatkuněkteÉ
da]šíúd{e
ýmovenévč| 9lélorfh|óiky

c|ií.k 3

Pop|'lek a l]ízeňski .ebo rckrmčni pobyt

Pop|alekzj lárňský nebo rckrcadnipobÍ p|ati ry7ic|éosoby' kleÉ piechodněa a úp|afu
pobývajiv něstysi a úěelen'léčetrí
důvod
svého
neborek.ace' pokud$1oosob'neprokážíjiný
PodÍku a |áz:ň!|qirebo rekaačlripobý mpod|éharí
a) osobynclidomé.bczĎo.íéa osobys tú^ýn zdravohiD posti'tnin' kterýn by| Piinán lll'
piávtrilD
předpisuajejich
průvonci.
supcňmjmořádnýcll
ýýhodpodlezv]áštniho
b) osoby mladši 13 let iebo selši 70 |.l rebo cob!' m kten: ná|ežejipiidavk} .r děli
]

Pop| ek Ž |ózeňskýnebo rekreaónípobý ve shnovenévýšj\,bíú prÓ hěíys a mčs''su odvedc
ub)1ovalel' Ub)tovalelen jc r'Az]ckárcbo právnická o$ba, kteú pk.hodné Ub'1ovdni po!|qala]
la(oosobrjeP|]ítcen
popla&UtrapoP|úeknči,

4'

j9 poťnlen
povinnoíive
phcmněohlási.spniv.ipop|atku
vaik poplatkové
UbyoVaE|(p|álce)
lhůtědo l0 dnůod z.]]íjeničinnoíispočívajíci
v poskýovínípřechodného
ubllováníosob 73
v
úp|at''slojnýmZpůsobsm
oaámi ÚbýovatelspÍávcipoplatktr
ukoně.niÚi'no$i sp.čívájící
posk)'lovánI
pře.llodléhoub)@váni7! úpl'o
poÝinnoýjeUbytovatIpÓÝineisdé|ilspÍílcipoplatkunékeÉda]šiúdaje
lii pIněniohIaš.vací
ía0ovolévč| 9lélorlh|.šry
|kt'. do kteÍé
Ub}tovatcljc poýincnvés V piscmnépodobó cvidcněníktrihusódou'ýni
přijnttri.adresunrkh ha|éhopobýu nebomisk
Zpisujc dobulbýovfui' úče|pobýu.j'néno'
průkLunebocaýoýninodokladuryzickéosoby'
fialého bydliíév z}ranir:iaěk|o občďského
kleÍéubýoýlnj posk,d' Záphy do evidcněni knihy nlusi bý ledeny Pie]lledně a sozumilelné'
knihÚ UbyloÝa'c|
T)ro ápny nusi bý uspořÁdánypostupnězč6ovéhoh|ďhka, Évidenčni
po
poýedeni
pÓslédníhÓ
uchovÁvá dobu ó le( od
áphu' EÝ'dcněnlknihamusi bý Pfudjejin'
pnnin použitimoóíslovánaa op{lřén.o'isken úzilka obcc' UbýovalcLjc povinenpož,ídal
o
cvjdenóniknihuměst]^i'MěsÝs veJe eýidencioÍaěcných
obaÚcni cvjdcŇn' knihya přcd|ožit
eviderčni.hknih vóftě pďlu jejich sfui, Měsrysjc p.vincn omaÚit ph'llo'lnou evidenóní
pracovní
UbyloÝate|e'
knihunepfudIeně'
nejpozději
nás|gdujici
d.n poj.jín před!o't'i a ž]ádoíi

7'

sazba popIalh á |íZňský neboÍckreaěniPob}Ťčini 15'- Kč a osobu a a káždýi apoěaý den
pobytu' není|j lenlo 'lnem přichodu'

3.

Pop|algkj9 spIabý ĚldIebě do 15 dtrúod Ionce piíslušného
ka|endánliho
č!vn]d'a lolÓ
kalendáinióÚt|eli'
čbnek,{
Poplrtek a Úžív{niveřgjnéboprostnnstvl

l'

PoplaEk u úíván' vcltjnúhÓpmíB'íví se l]bíŤá7! ^lášhí !živánív.iejnéhoprofuný''
]íerjn sc rozmí pdáděni ÚkopoÚc|l prací,umíslěni dočasnýchsbveb a ařÍan' s|o!ŽIcich
prc poskytovániprcd.e a sluŽeb,pŤÓ Unistěnistalcbtrích
ncbo rek|amních
aiitní. aiizení
cřkusů.]unápaÍků
ajinth obdobných
atrak.i'unisténisk|ídekjvfhruenítNg|ého
palkovac|ho
nístgauŽivánítohÓlo Pmsbmstvipo kulfuml.sponÓhí aÉk|'mni akce nebopolřcbytvotby
fi|moÚch a to|oviznich
děl,

2'

veřej'ýn prýnnývim le sm}s|utélov}h|{škyjsou
Ýšechna
náměsli'ulice' chodnjky'velejná
ř|eň. Pek' a dllš' pÍosory piGlupnékaždému
bez on.eni' ledy s|ouŽjciobecnémuuživáni,a to
boz ohleduna v|dbicNi tlonlulo pÍoío . kteréjsou Nedeny v přiloa ě. I léb qrhlášky'
Pii]ohaě' l jo nedí|noú
$uěásli tétov],h|ášky.

3.

Pop|alek a uživáni veiejnéhoPrcýratrsNl p|a|i l]'zické i právnickéosoby' kEre ÚŽiÝajíveřcjné
prosftislvi zpúsobcmÚvedenýmv odshvci | loholo é|ánku'

4'

Poplab il j e povi' gn ohlásit spÍ1vcipop]alkunejpo,děj i |4 dnj před Žn]áienin Užfuán
i vei.j ného
pmýmnsíí piedpokládamu dobu. míslo. 7pi'sob a ÚměÍu Úžíýánjýeřejnéhoprosfuseí. a lolo
oh|ášeniiádně odůvo'lnit'

5'

Přj úí!áni velejného pmsbmsei v připadě p.úr s9 nev}žzdujelemín poditrí ádo$i pÍo
p.plalnikapod|e.dsbv.. 4 (oholoělánku'ljalba bude PnvedenaV holoýoýi pii kÓnáni télo

6'

Pop|ahikje dá|e p.vin

7.

Po ukÓněeniúív]inileřejnéhoprostaíssije poP| lik povinenohlásir skutočný
ýaV údajů
uvedenýchv odí' 4 lohdo č|ánkunejpozději do I5 dní'

8

PoplaEk a užíV'ni veře.jnéhoposřlnstvi čini z k.,dý i apočÍý n'a
užívÁnivci€jíého pfuímsfo í]
a) k umislěnidoč.sný.h
shvebsloužícich
pro pGk}lÓvániÉodéje
b) k u'níslěnízřiční íoužicíchprc posk,lováni p.odeje
o k umislštridoĎ6íých ýaveb a Ziizeni íouŽí.i.h pÍo
poskylÓ}ánislúeb
d) k použitipr rek|amni
Žřiani
pÍoku|lumi
e) kpoužili
a sPofrovniak.c
lte|eviT'ch dě]
i kpoužiliploúÓg]yBoó! íi|moyých
g) a lmistěniaiizení a povoz cirkusu
h) a umistě! i 7.ř'rcní a provoŽIÚnaPa U a jiných oMobných
almkci (např' pouo
h] províděni výkopovýchprací

9'

ohIósil spóvci por|alkuněkleléd.lši údajeídnovenélč|'g !:io

kažlý i apoóaÍ den
10,-Kč
50,- Xč
10-Xč
60,- Xš
l0,- xč
l0,. xě
|0'-xč
l00.- Kč
r0'- Kó

Poplatck a úíÝáni veiejnéhopríransNi séýanoví Paušálnióás*ou ! těc|to ptípad.ch:
a) z un'isiěni j.dtroho ÍgkIdniho aiizeni ja}o rck|afiniho pouběe pÍÓ akce i aktivity a
jednoŤ]izové
aktivjr' v 'něsrysi' a každýi bpočaď m,:

b) z vyh€ení lnalého parkovŇího nisb z k8'ný Žpoóalý měsícuŽivánípr
o$bliáulomobil
150'- Ké
užilkováa do'lávková lozidl. a osobni vozidla s v|ekem
200'- Kč
nákladlíaulÓmobil
300.' Kč
íaveb|iho ařien| sbvgbníhoa Ódpadového
nebojinéhonraleriálÚpo dobu
o a Umfutání
p|ahoÍ'stovebniho
poýoleni
dva r,idny
z&rmr
každýZpoĎatý fiésic naddobu dvou ýdnd
a

Uníslěni sbvebniho zřizení' sEvgbiiho a ÓdpadÓyéhonebo jiného mteriálu bez

Pop|atkua uziván' ýgiejnéhopmsfu.ívj nepod|éhoji:
a) rkce.jejichŽýéŽekjoudeí na charitativ.iaveiejněpospěšnéakce,
b) rkce poiádané
nl veřEnán pÍoýŘnývibezvíupného.
nejednó|i*o rek|am|iakce'
c) kultumÍa spoíovni akco poúdmém torlo Dro$lansNi bgz výupného.
d) lyh.azen íj ednoho tna |éhop.rkovacihÓ miía pro osoby zdmvotně po$jŽcŇ.
Poplatková PovinnoÍ vaiká 'lnem. kdy by|o zpoěalÓ s úíÝáDín veiejnéhop.osÍansýí a konóí
dneh, kdy uživáni veÍej'éhoprcsÍansNi iaktick} skÓněi|o. aiizení by|o odsfuněno a veřejné
poslansí í by]o uvedenÓdo původniho ýau

t2.

Poplalekjesplahý s Yljimkou pop|at'ikĎuvedených
v Ódsbvci 5lohotbč|ínku]
piedápočetín
UživáníveřejndhopÍolbanssi' vpiiPadě prcdloužoiidoby uživáii nad dobu uvedenou
lpúvďniň ohlášcnijo pop|alek(jeho dop|ltek)sp|ahý rcjpozděj'digm' kdy mě|Ó dojil k
ukdněenineprcd|ouženého
uživá'iveřejnéhoýroýIeívi'
Ódn€ k 5
Pop|.ttkxvslupnóbo
PoP|atgk
ze výlpnéhose vybíría Ýýupléhonaku|lunli,spoltovní,
prcdejnineboreklamníakce.
sniženého
o daň z Piidmé hodnoty'.je.li v .cllě ýýÚpnéhÓobslžénr'vslupnim se pm úče|y
n:to
v-whLášlry
rczufrl peněžiúčó*ka. kterou úč5sttrftlkcc ap|atj a lo, Že se jí ÍůŽe áěfuhil'
Zakci,jejichžce|ý
a veicjněpmsÉšné
úče|y'
* pop|a!ek
n.p|ati.
ýčŽck je uÍěeína chaÍibtivní

1.

P.plahiken' jsou Ď'z]ckéa pÍávnické
osoby,tten: akci lvedelou vodýalci l lohoto ělánku
Poiadalelje povincn ncjpozdějj 5 dnůpÉd konánim *.e oznónit spiívci pop]aikujej l pořádání{
před|ožiike ko'tole ! omačo'i vslupenky il akci' Vsfupenlf musi bí oTačeny dabn a |'říP' i
ho'linoukonániďťe,jménem
poÍldate|e.jmenovitou
hodnobua poř.doyinčislem'
PÓphbik (poiadale|)je povi'E! ocjpozdóji 5 dnů piéd konánim
něld.É da|šjúdajeÍanovenév č|'9 tétovl'hlášky.

5.

ce oh|]ísilspnávci pop]atku

Pli výÚpu .a akcjje poiadote|povinenprcnanouýsfopgíkuvhÓdnýň způsobem
mehodnolit.
napt ía'řŽcnin' baNotr apod'
DÓ 5 dnůpo skončeni
lkceje poplatniLpovinenp.dd spráýcip.pla(kulýělováni poplattu.Ýe
pÓd|e
ktei.m uvgdeúdaje
odýavce ] a 1 loholo č|ánku'potct prcdanýchV$upgnek,calkolotr výši
sniŽÚotro daňz piidanéhod'ory.jeí|jže
byhl ceněBfoptrého
ob$Žcna'
vbm'ého vstupDého
s líDto pied|ožike konlole a hehodnecni neprcdanévsfupenky' za nepmdanéxbpenky se
nepoÝ'ují Ýíupénly mehodnocenépoJ|e odýalce 5 'olDto ělánku nebo V$upgnk}' ktenj nejsou
čis]ovány
vlepfu rušenéřadé
a scbo!,
s.zba popl.lkučini| 0 % z ce|koYé
výšelyb.anóh. výuD!ého'

x

PopŽE|je sp|Jhi \ť |hi'é5 Jni' po \Lončenidt!.'
c|Áncl6
Poplalok 2 ubÍoÝaci tQl'.city

1'

Popla*u podióhaji ubýovac i kapaciryv 7.řiz.n ích udený h k piechodnémuubýován i a úp|at' '

2'

PopIatku2 ubÍoveí kapaciry n.pod|él'á:
a) ubyloÝaci krpacib v Žřičnich s|oužicichpm piďhodné Ubytovániíudenlůa ákú'
b) UbytoÝacikapacilá
v€ zdÍavotiických
iobÓ |ázgňských
aiiriich, pokld rcjsouuživán&jako
hotc|ováatíE|i'
c) ub'1ovacikrpacib v aiianich s|ÓuŽicich
$ťiá|níía.handivnjm úěelún'

3.

Pop|!E[ p]a1i ub)tovlbl
ub}1ovíníposký|a'

4

poÝinnoýi
Pop|ahik(ub)fuvalc|)jc
lovincn pkemněoaÁ|nil spBvcipop|íkulmik pop]atkové
do ] pmcovníchdnůod ahájeni činnÓýi spoóivájici v poskýov.íi plshodného ubýováiÍ u
v
úplalusiejn}h způsob€ n ohlási ubytovatelsprávcipoplatlu ulončeDidi'nosti spočivajicí
poskyloÝánípř*hodného ubylovánía úplalu

j'

Pop|a'níkje dá|e p.vi'en ohl]*h sP.ívci pop|alklněklerédalšiúdaieíaovené Vě|'9 tétÓ

6'

néb.Ékraění
UbÍovato|jepovingniBl cvidcnÓniklihu obdob|ějakoupoplaúu; |]ičňský
po6yt(č|ínek
] ods' 6léloryh|]íšky)
sýjinkou úddeÓ úěelupobytl'

7'

sazba poplatkuz ub)'iovacíkapaciry čini 2'- Kč u LaždéryUžilé|ůžloa de.'

3'

lop|alek pÓd|e odý!Ýde 7 loholo ě|áňkuje spla!ňývŽdy do |5 dtrúp. skoftgníPiís]Ušného
ka|cndáňlího
ětvílctja lotoka|eidánlíčtýj1].ti'

UbÍowtc|en je ryzická ncbo pnávnickí osobá. která přcchodtré

Č|ínek7
Poptdék n povol.bí k tjedu s notořo\Ťn vo,it|lgn do \!,bBných Dist
|'

Pop]iloka povo|oíÍ
k vjozdus Dolotoýn vozid|cmdo rybBných mísl plali ryzicki nsbo
púwická osoba' kleÉ bylo v]dáno povo|eni k vrezdu s motomvýmvozid|en do lybraných ňjst
(prÓvÓavalel)' Pop|átek nepIati ryzické osoby mjici dalý pob)1 ncbo v|6ili.j nemoviloýi ve
vybÍatróm htě, osoby jin blíz]é oeDŽelélěchto osob r jejich děti, Dá|e o$by. klgÍév9
ryb.anén nlislě Užilají n.movitost ke svéhospodáiskéči.nosi nebo Ósob'. kteÍéjsou drŽiie|i
pnjkzu zT| a jejiťhprůvodci'

2

Poplatek se 'abirá 2 lydání povo|eník vjézdus fuotoóvýn vozidlem do mh! do xte.ý.h je
jinď ljezd álázán piGlUšnÓUdopraýni naěkou'

]

Provo.nte| lvede při platbépop|atkupož'dovanoudÓbu pÍÓ vjgzd. re8isÍaóli znaěku vozu a
svéjménÓapňjmení'

4.

Poplatekčini20.-xě4den. Pop]alekjesp|ahýpiedem'

5'

Pďobvalo]jc polinen uoktí dok| o Povo|enikljezdu na vidlt|némnístě ýo vozidlepo
celou dobu, kdy se nrcház' l mGtĚ.pro klerébylo Yydáno poýo|cnj.
č|ánek3
Popbt.k a pmrmvatrý \1ýbcni brácí píí$fuj nébojiÍé lechnicl{éhemi 72ř'..i
Minist.ňtÝeň |inrĎci podlojinéhoprivniho přcdpisu

pďolcnó

PoplaLtua prcvobvaď výhfi' hncí piísfuj 'ebo jiné bchnickéherni ziizeni Povo|c.é
Minis1enNe fin cipolléhákaŽdý
a) povo|enýhBcí písboj nebo
b) jinélgchnickéhemi aiizni PovoleŇ Mi' isteřstven iinancí.
2'

je povo,!val.] Výhcmíhoh.acíhopi'slrcje (dá|e jen ..vHl'.') nebo jiného
|žop]abikem
techÍického
hrího aiieni povo]eného
Mitrn€ r sten fi.anci(dá|cjen'jinéTHz'.).

3'

Pop]alek
a vHP se p|aliodedne.kdy byl vllP uvedei'lo pŤovozu.
zajinéTtz s poplatek
p|rliodedne'&býipnÁvnínoci
Íoáodiuli'ktcďmbyloji!ó THZpovolclo'
Poptalkovápovinnoýh vHP an iká d'e m ukoněen
i p.ovoa vr l P Pop]alková
povil oíajinó
Tt1z aikí dne uP|y|uli|hůty'
ia k'.Íoubylo povolení
vydíno.nebodnem.kdy naby|opráÝni
moci mzhodnutí.kler],B by|o povo|eníŤušeno'
PmÝozovale
l vHP jc povinonohlási!spÍívcjpoplatkuuvedenivHP do pmvozu,llo ve lhdtědo
l0 dnn od Uvedenido provoa, ve steiné|hútěj.povjncnohlásitukoněgniprcvÓzuvHl' Tyto
s*ul.Ďnoýi prokážEpótÓkÓ|em o ah:ijeni DŇvoa ! plolokolcn o ukoiče i pÍoýozu'
Pfuýoavalel jjného THZ je Povinen oh|ásjt správci poplalku poýolcnl loholo zďI.íí, a to Vc
lhůlédo 10 dnůode dne nabÍí púvni D oci rczhodnuti vldanéhoMini ste6NgĎ financi' ve ýgjné
|hůtějc povinen ohlásit pozbýi plahoýi toh.lo povoleni.

1.

Pop|atnikjepovinensdě|itspnávcip.p|a!kunázgvneboobchodní
fimu pÍáÝnické
osoby'sid|o'
lc' ěis|. ůětňu ptněžníchúýaVů.m trichŽjsou souýigděnypeňěŽííproýledk' z jeií
podiikal.lskéějnn6ti. ideítifikaéní
daky Úheniho hEciho přisÍojě'popi'jiíéhoTHZ, jeho
umíslěni,jakož
ikaž]dou
da|šiskuieĎnoímajicíÝ|ivna pop|átkÓvou
povinnostl'op]ahikjedá]e
povinen sdélitadresupro 'lolučovÁniaNoby. kleř jsou jehÓ júénemopúwěny jednú
v popklko!ých vě.ech, Dojde |i ke změně údljúÓi sfuleč|Dstíuv.dených ý ohlášonl'jc poplahlk
pov'nentutozmě'uozDánitdo|5dnůodgdng,kdynasblr'
sazb. pop|atku
ěini 5'000.-Kč m3 měsi.ea k!ždývIlP ncbojiŇ THz'
V připadě'ževHPje p.ovoaván Po dobukmtšineŽ] mésíe.platísepop|atek
v pÓměméyýši
podLepoětudíůprÓvozovánivHP'
Je'lij]néTttZpovÓlsno!rdobu krÍšinež] měsice'p|a!isepoplalckv pofiěmévýšipoJ|epoč!'
dnů'na který bylo zliTni povÓleno'
Pop|at.kjesp|ahýčNílehé,a to vždynejp.z'lěji'lo posledního
dne něsi.c nás|.dujicihopo
přislušlémka|c!dálí íméNí|eli
Pop|.tck ňůžcbýl ap|acen pop|ahíkemi je'lnonialě.
Pop|atek
se nep|atiaohdobi, DokeÉ DcnijinóTHz povolcné
MinjslErlveÍ finaci UÝédeno
do
Ó r \ o / u ' i ť J i ) e p o p ' 3 '\ | U ' o . \ U ' ř n o ] ' p B \ . Ip o p | ! ' | d' o | o z '

společ!áuí

č|ánek9
ov.li k ob|'!ova.i povinnNli

pop|abíkngbop|ílcewede:
v oh|ášcní
a)jňóno, poprípadějména.
! přijme.inebon]i4v neboobchod!iliÍmu'obccnýjdentjfikáiol,
byl.
|i přidélcn, mlslo pobylu ngbo sidlo. nkto podnikáni' t'opřípldě dalšísdrcsy p.o doručování|
práw'ckí soba Ncdc lóž osob!' ktÉ j$u jcjim jnónm opríÝnčnyj!.dnal vpoplíloťch
b) ěk|a lšcch svých úětt'tr poskytovatejůp|alebnichsIužeb.lčebě po!ry1ovale|ůtěchlo s|užebv
z'ntrič| Užívaných
v souvislostis podnik elskoučinnoíí'vpřípadě,ž9 přsdňět pÓp|átku
souvisís podnik'letskou činnoýi poP| níkanebo p|át.e'

.) da|Ši
údajea skuleč|DíirozhodnÓpb smoÝenl výšepÓplá*Ó},ép.vifuÓíi. v&bé skuteénÓsli
pÓýjnnÓ$i,
ak|fuajícich|ÁBk naúlevuneboplipadnéÓsvÓbÓříI Ód pÓpIatIrové
).

PopIahik nebo pláte. dftrý nená sid|o mbo by'llišlě ia úmí ělenskéhoslát! Evrcpskó uňie'
ji'ého snluvtrího ýátu Dohody o EvrÓpskéfi hospodářském proýon nebo ŠýýŘské
konfederace'uvede kroně úddúpoadovmých v odslavci l adŤes!svéhoaŇíénce v tuEnsku

]'

jo popl.híl ngbop|át.ep.vinen
Dojd+|ike aěně údajú
ói skuločností
uvedmýchý Óhlášenj.
bto nénu ohámn do l5 dnůode dne, kdy msh|l

c|án.k10
Nivýšoíípop|nlku
Nebudou|i pop|alkl aP|dce'y po'htníkem vdas ncbo ve sprÁvnéYýši' ÝYněři nu spúlce
p o p l á úpuo p | ' E | p a t e b n i má' im
' 'eboh'om.dnJmpredpinJmle7ngmen'
2'

vé6 neuplacené nob. ígÓdÝedenépopIatry.ebo čáý lěchlo Poplalft můžesprávce popht*u
z{išit sž.a fuFísb*j
lo'o /ýšcni jc přls|ušénívlmpop|dku'

c|ánekrt

UsbnÓv€ní př{hodtrá
l'

PÓp|ahi|qkleÉmuby]oMi'isbrsNen finÚ.j vydáio povo|enik provozováni,jiiého
THz piede
dnem nrbýi účinnoíiláo v),hlášky'je povinen luio skul.tíoí oh|ásii spÍálci p.platku ve lhítě
do |0 dn. onednenaby' u.'níoJI leIoK1|á()

2'

Navýšipop|alků
vznik|ýchdo die úéinnÓíiléto
ryhlášky'ajejich áp|eeni čiodvod.se poúijí
pltdpis}'
dosaýadnl

obecnéúvunÁ vl'hláškaněst'vseLáaě Toušeňč'2'2007o mlshíchpoplatcích.
Člínék13
To1or!h|ášk.nabýáúěinnosi
dnem24'20l]'

-^,(

u!.b hT]|rŽo.a

{wi

,l I ( | ,.

ve}ejnýn prosťÚsNln pÍÓúóelytétÓ9hlíšlry seroamí:
.

!šechnyÍíŠhípÓunni komDikae a při|elrláplstMstýí k těohlokomunik&ím
cU}id3's*á

HIoÚI
Kármská
MlýnskÁ
Na Chmclnici
Na Hňdisku
Na K'étě
NaNábieží
Na Púskén
Na ostiivk!
Na Poámh
Na Pruhu
Na Slclce
Na sbáni
NaVinici
Nazórybničí
Nád Kiížkeň
NadLomen
Nád Tdí
NádražíI
Nehýizdská
podTrari
PÓžámí
PE^ká

! Cihelny
U Hřišlě
USokolovny
Ulič*i

v ovčámě
v zÁtišI
ve Dvoře
za ŠkÓlÓt
zdhÍndú

zápsl{

.

Pďk prcfesonPrccbázl}

.

paJčftu 'uL atávky (U Dávídků)

'

pďk u kosÉlaa kápličkys' FlÓriáná
pmsbDsÚi pň|en|ák vbkvému nájmží
prcsÚansďíďiléhlá k vodnináddj Mtrlvíny
folbalovéhřiŠtě
ajÚu přilehtápósťÚsýI
p@s!Ústvi duboýého
Iesik

.
'

toušeňská
č&lPolabské
cyklďleŽky
loušeňs*Á
djsl cyk|stel] do colálovic

v}hláškuschváIenazšfupnebtvmméslyse
(v}ryěšenD;
Dáluh vyh|íšeňi

