Obecně závazná vyhláška města Úvaly
č. 7/2005 ze dne 15.12.2005
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Úvaly vydalo dne 15.12.2005 podle ustanovení §14 zákona ČNR č.565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
Část první
Základní ustanovení
Čl.1
1) Město Úvaly zavádí vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
f) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu obcí budovaného
vodovodu.
g) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu obcí budované
kanalizace.
2) Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad Úvaly (dále jen MěÚ), odbor určený
organizačním řádem úřadu. Na řízení o poplatcích se vztahuje zák. č.337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších změn a doplňků, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, stanoveno jinak.
3) Tato vyhláška stanovuje:
a) sazebník vybíraných poplatků,
b) ohlašovací povinnost,
c) splatnost poplatků,
d) vznik a zánik poplatkové povinnosti,
e) osvobození a úlevy od poplatků.
Část druhá
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa obci podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 14 dnů vznik
své poplatkové povinnosti t.j dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího a poplatek
uhradit. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové

povinnosti.
2) Tuto povinnost má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo
podle této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení
/název právnické osoby, trvalý pobyt / sídlo/, rodné číslo /IČO/. Poplatník je rovněž povinen oznámit
správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a
zánik osvobození, a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Čl. 5
Identifikace psů
1) Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na fakt, zda je pes od
poplatku osvobozen nebo zda poplatku podléhá.
2) Známka dle odst.1 je nepřenosná na jiného psa, i kdyby se jednalo o jiného psa téhož držitele.
3) Ztrátu nebo zcizení známky dle odst.1 je poplatník povinen nahlásit správci poplatku nejpozději do
14 dnů.
Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek
se platí za každý započatý kalendářní měsíc.
2) Zanikne-li poplatková povinnost (např.úhyn psa, ztráta nebo prodej) poplatek se platí i za započatý
kalendářní měsíc.
Čl. 7
Osvobození
1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán třetí stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
e) osoba, která je držitelem průkazu ZTP
2) Občan, jehož pes je od poplatku v souladu s odst.1 osvobozen, má povinnost tuto skutečnost správci
poplatku prokázat. Poplatník je povinen správci poplatku nejpozději do 15.2. daného kalendářního
roku prokázat, že důvod k osvobození od poplatku trvá.
3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný do 14 dnů od doručení složenky.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 9
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) Pod pojmem umístění stavebního zařízení se rozumí zábor pozemku, který je využit pro určitou
stavbu, přičemž se ale nejedná o plochu, na které dochází k samotné realizaci stavby. Jedná se
například o umístění vykopané zeminy, lešení a podobně. Pod pojmem skládka se rozumí odložení
nebo skladování movitých věcí, určených k dalšímu využití nebo uskladnění. Jedná se zejména o
palivové dříví, stavební materiál, odpad.

Čl. 10
Veřejné prostranství
1) Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují náměstí, pozemní komunikace, tržiště,
parky, podchody, veřejná zeleň, průchody, které jsou přístupné každému bez omezení a jsou přesně
specifikována v příloze č.2 této vyhlášky.
Čl. 11
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným
v čl. 9.
2) Užívá-li stejné veřejné prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
3) V případě vzniku platební povinnosti v důsledku realizace stavebních prací, je poplatníkem vždy
stavebník, nikoliv dodavatel.
Čl. 12
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného
prostranství nejméně 14 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství po dobu
kratší než 3 dny je povinen toto oznámit nejméně 1 den předem. Pokud tento den případně na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost
splnit, nejblíže následující pracovní den.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení
/název právnické osoby, bydliště / sídlo, rodné číslo / IČO. V případě, že je poplatník podnikatelským
subjektem, je povinen uvést také čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
3) Povolení užívání veřejného prostranství vydává vždy MěÚ, odbor určený organizačním řádem.
Čl. 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí vždy od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství do dne, kdy toto
užívání skončilo, případné zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního
stavu.
Čl. 14
Osvobození

1) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely,
b) akce bez vstupného,
c) vyhrazení parkovacího místa pro invalidní osoby,
d) akce, kdy organizátorem je rozpočtová nebo příspěvková organizace zřízená obcí,
e) užití prostranství pro skládku ne delší než 48 hodin v jednom měsíci (např. skládka uhlí),
f) akce financované z rozpočtu obce.
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit
písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, zakládající nárok na
osvobození.
3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
Čl. 15
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní nejpozději v den, kdy bylo s užíváním
veřejného prostranství započato,
b) při týdenním nebo měsíčním poplatku nejpozději první den příslušného týdne nebo měsíce,
c) při ročním poplatku do konce prvního měsíce daného roku.
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Poplatek ze vstupného
Čl. 16
Předmět poplatku
1) Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, reklamní a prodejní akce a akce podobného
charakteru. Poplatek se platí za vstupného sníženého o DPH, je-li DPH v ceně obsažena.
2) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 17
Vstupné
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Čl. 18
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Čl. 19
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejpozději 14 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo
ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného a předložit ke kontrole
vstupenky s označením ceny, datem a hodinou konání akce a jménem pořadatele nebo názvem akce.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení
/název právnické osoby, bydliště / sídlo, rodné číslo / IČO. V případě, že je poplatník podnikatelským
subjektem, je povinen uvést také čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
3) Poplatník je povinen nejpozději do 14 dnů po skončení akce oznámit správci poplatku celkovou
výši vybraného vstupného sníženou o daň s přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

4) U akcí, jejichž výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely je poplatník povinen
tuto skutečnost správci poplatku prokázat.
Čl. 20
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení pořádané akce.
2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný předem.
Čl. 21
Osvobození od poplatku
1) Od poplatku jsou zcela osvobozeny akce jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, vzdělávací akce jen se souhlasem rady města.
2) Od poplatku jsou akce pořádané rozpočtovými, příspěvkovými a zájmově kulturními organizacemi
zřízenými obcí, sportovní akce určené mládeži a dětem osvobozeny podmíněně s tím, že rada města
rozhodne o případném osvobození s ohledem na skutečnost, na co bude určen výtěžek z akce.
3) Pokud je pořadatelem akce místní organizace, je stanoven jednotný poplatek ze vstupného

Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 22
Předmět poplatku
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému
ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.
Čl. 23
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla.
Čl. 24
Oznamovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 14 dnů ode dne právní moci povolení
(platnosti povolení) k této činnosti, v ostatních případech do 14 dnů ode dne faktického zahájení této
činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení
/název právnické osoby, bydliště / sídlo, rodné číslo / IČO. V případě, že je poplatník podnikatelským
subjektem, je povinen uvést také čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě 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. Zápisy do
evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně, tyto zápisy musí být uspořádány postupně
s časového hlediska.
Čl. 25
Splatnost
Poplatek je splatný nejpozději do 14 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Poplatek stanovený paušální
částkou je splatný vždy za pololetí, a to do 5.7., resp. 5.2. daného kalendářního roku.
Čl. 26 Osvobození od poplatku
1) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita
a) v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, která toto zařízení
vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
c) ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d) v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit
písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, zakládající nárok na
osvobození.
3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čl.27
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je každý povolený výherní hrací přístroj.

Čl. 28
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.
Čl. 29
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 14dnů uvedení
výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem. Stejným způsobem a ve
stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího
přístroje.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení
/název právnické osoby, bydliště / sídlo, rodné číslo / IČO. V případě, že je poplatník podnikatelským
subjektem, je povinen uvést také čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
Čl. 30
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení VHP do provozu.
2) Poplatková povinnost u povoleného VHP, který byl uveden do provozu před účinností této obecně
závazné vyhlášky, vzniká dnem účinnosti této vyhlášky.
3) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného VHP, přičemž za ukončení
provozu se nepovažuje dočasné přerušení provozu z důvodu oprav, zavíracích dnů provozovny, kde je
VHP umístěn, a podobně.
4) Ukončení provozu VHP se prokazuje protokolem.
Čl. 31
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný vždy do čtrnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí provozu. V případě
ukončení provozu VHP se poměrná část uhrazeného poplatku nevrací.
Čl. 32
Osvobození
Od poplatku není osvobozen žádný VHP.
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu obcí
vybudovaného vodovodu.
Článek 33
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je možnost připojení stavebního pozemku definovaného v § 9 odst.1 písm.a)
zákona č. 151/1997, o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, na obcí vybudovanou stavbu
vodovodu po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích.
Článek 34
Poplatník
Poplatníkem je vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou
stavbu vodovodu po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu
pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Poplatková povinnost se týká stavebních pozemků na katastrálním území města Úvaly u Prahy.
Článek 35
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká okamžikem vzniku možnosti připojení stavebního pozemku na obcí
vybudovanou stavbu vodovodu po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích.
Článek 36
Příjemce poplatků
Poplatek se platí městu Úvaly.
Článek 37
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů od obdržení upozornění na vznik poplatkové povinnosti.

Článek 38
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeni vlastníci stavebních pozemků, kteří vybudují vodovodní přípojky, u
nichž kolaudace proběhne do 1 roku od zavedení účinnosti této vyhlášky.
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu obcí
vybudované kanalizace.
Článek 39
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je možnost připojení stavebního pozemku definovaného v § 9 odst.1 písm.a)
zákona č. 151/1997, o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, na obcí vybudovanou stavbu
kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích.
Článek 40
Poplatník
Poplatníkem je vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou
stavbu kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto
stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně. Poplatková povinnost se týká stavebních pozemků na katastrálním území města Úvaly u
Prahy.
Článek 41
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká okamžikem vzniku možnosti připojení stavebního pozemku na obcí
vybudovanou stavbu kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích.
Článek 42
Příjemce poplatků
Poplatek se platí městu Úvaly.
Článek 43
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů od obdržení upozornění na vznik poplatkové povinnosti.
Článek 44
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeni vlastníci stavebních pozemků, kteří vybudují kanalizační přípojky, u
nichž kolaudace proběhne do 1 roku od zavedení účinnosti této vyhlášky.
Část třetí
Ustanovení společná
Čl. 45
Platba poplatků

Všechny poplatky je možné uhradit na účet MěÚ nebo přímo v pokladně MěÚ.
Čl. 46
Sazebník poplatků
Sazebník všech poplatků dle této obecně závazné vyhlášky je nedílnou přílohou vyhlášky.
(viz příloha č. 1)
Čl. 47
Neplnění povinností poplatníka
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, obec vyměří 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.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky
nebo uloženou rozhodnutím podle zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění, ve smyslu
ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.
3) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svojí poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží
tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně
uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 48
Zmírnění nebo odstranění tvrdosti
1) Správce poplatků může v jednotlivých případech na základě žádosti poplatníka přistoupit na
zmírnění nebo odstranění tvrdosti snížením nebo prominutím poplatků.
Část čtvrtá
Ustanovení zrušovací
Čl. 49
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005 ze dne 16.6.2005.

Část pátá
Účinnost
Tato vyhláška byla schválena na VZZM dne 15.12.2005 a je účinná od 2.1.2006.
Ing. Ivan Černý, starosta
Ing. Jana Horová, místostarostka

Datum vyvěšení na úřední desku (den vyhlášení) : 16.12.2005
Datum sejmutí z úřední desky : 2.1.2006

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č.7/2005 o místních poplatcích
Sazebníkpoplatků
1. Poplatky ze psů
1.1 z prvního psa, jehož držitel bydlí ve vlastním domě a na vlastním pozemku 300,- Kč
1.2 z prvního psa, jehož držitel bydlí v nájemním domě 420,- Kč
1.3 z prvního psa, jehož držitel je osoba pobírající invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod,
který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu 120,- Kč
1.4 z druhého a každého dalšího psa 600,- Kč
1.5 z druhého a každého dalšího psa u osob dle odst. 1.3 180,- Kč
2. Poplatky za užívání veřejného prostranství
2.1 poplatky za užívání po dobu nepřesahující 7dnů (stanovováno na každý započatý m2 a den)
2.1.1 za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb 10,- Kč
2.1.2. za umístění dočasné stavby 10,- Kč
2.1.3 za umístění stavebního zařízení 10,- Kč
2.1.4 za umístění prodejního zařízení 25,- Kč
2.1.5 za umístění reklamního zařízení 50,- Kč
2.1.6 za umístění cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí 70,- Kč
2.1.7 za umístění skládky 10,- Kč
2.1.8 pro kulturní a sportovní akce 5,- Kč
2.1.9 pro reklamní akce 10,- Kč
2.1.10 pro potřeby filmových a televizních děl 10,- Kč
2.2 paušální poplatky
2.2.1 u zařízení sloužícího k poskytování služeb za každý započatý týden 200,- Kč
2.2.2 u stavebního zařízení za každý započatý měsíc 150,- Kč
2.2.3 u prodejního zařízení za každý započatý týden 300,- Kč
2.2.4 u reklamního zařízení menšího než 1 m2 za každý započatý rok 1.500,- Kč
2.2.5 u reklamního zařízení většího než 1 m2 za každý m2 a započatý rok 1.000,- Kč
2.2.6 u cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí za každý započatý týden a atrakci 250,- Kč
2.2.7 u skládky za každý započatý týden 400,- Kč
2.2.8 u kulturních a sportovních akcí za každý započatý týden 200,- Kč
2.2.9 u filmových a televizních děl za každý započatý týden 500,- Kč
3. Poplatky ze vstupného (poplatek je počítán jako poměrná částka z vybraného vstupného)
3.1 kulturní akce 10 %
3.2 sportovní akce 10 %
3.3 prodejní akce 15 %
3.4 reklamní akce 20%
3.5 jiné akce 20 %
3.6 pokud je pořadatelem akce místní organizace, je možno stanovit jednotný poplatek ve výši 500,Kč

4. Poplatky z ubytovací kapacity
4.1 za každé využité lůžko a den 4,- Kč
4.2 na základě žádosti ubytovatele a po souhlasu rady města může být být stanoven paušální poplatek
na každé využité lůžko a rok 500,- Kč
5. Poplatky za výherní hrací přístroj
5.1 za každý výherní hrací přístroj a započaté kalendářní čtvrtletí 5.000,- Kč
6. Poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu městem
vybudovaného vodovodu.
Poplatky se rozumí za 1 m2 a závisejí za využití stavebního pozemku a způsobu zhodnocení.
Využití stavebního pozemku
Poplatek za zhodnocení stavbou vodovodu
Zástavba rodinným domem
30,00 Kč/ m2
Zástavba bytovými domy
16,00 Kč/ m2
Zástavba nebytovými budovami 15,00 Kč/ m2
7. Poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu městem
vybudované kanalizace.
Poplatky se rozumí za 1 m2 a závisejí za využití stavebního pozemku a způsobu zhodnocení.
Využití stavebního pozemku
Poplatek za zhodnocení stavbou kanalizace
Zástavba rodinným domem
44,00 Kč/ m2
Zástavba bytovými domy
22,00 Kč/ m2
Zástavba nebytovými budovami 20,00 Kč/ m2
Příloha č.2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2005 o místních poplatcích
28.října
5. května
Alešova
Arnoštova
Atlasová
Barákova
Bendlova stezka
Bezručova
Borová
Boženy Němcové
Bratří Čapků
Brožíkova
Bulharská
Čechova
Čelakovského
Čermákova
Denisova
Do Hodova
Dobročovická
Dobrovského
Dvořákova
E.E.Kische
Ebenová
Erbenova
Fibichova

Foersterova
Fügnerova
Glücksmannova
Grégrova
Guth-Jarkovského
Hakenova
Hálkova
Havlíčkova
Hodov
Horova
Husova
Chelčického
Chorvatská
Jalovcová
Janáčkova
Jedlová
Jeronýmova
Jiráskova
Jirenská
Josefa Lady
Jungmannova
K Hájovně
Kladská
Klánovická
Klostermannova
Kmochova
Kollárova
Komenského
Kožíškova
Kupkova
Lesní
Lužická
Máchova
Mánesova
Maroldova
Modřínová
Muchova
nám.Arnošta z Pardubic
Na Spojce
Na Stráni
Na Ztraceném korci
nábř. J.Krejcárka
Nad Koupadlem
nám. Svobody
Nerudova
Osadní
Otakara Březiny
Oty Pavla
Palackého
park Josefa Nachlingera
Pernerova
Pod Slovany
Pod Tratí
Poděbradova
Podhájí

Pražská
Prokopa Velikého
Purkyňova
Raisova
Rašínova
Riegerova
Roháčova
Rumunská
Ruská
Slavíčkova
Slovinská
Smetanova
Smrková
Sovova
Srbská
Sukova
Šafaříkova
Šámalova
Škvorecká
Šrámkova
Štefánikova
Švermova
Táboritská
Těsnohlídkova
Tigridova
Tichého
Tisová
Tovární
Tylova
Tyršova
U Horoušánek
U Kaberny
U Obory
U Přeložky
U Starého koupadla
U Výmoly
V Špály
Vítězslava Nováka
Vojanova
Vrchlického
Vydrova
Wolkerova
Zahradní
Zálesí
Žižkova
Vladimíra Strusky
Aloise Dostála
Bohumila Trnky
U Vidrholce
Buková
Lipová
Vladimíra Vondráčka
Václava Rytíře
U Hostína
Česká

Polská
Ukrajinská
Slovenská
Rusínská
Slezská
Moravská
Dalmatská

