
oBEc BUKoV|NA U č|sTÉ

obecně áv.zná vyh|áške č.2/20í'| 
'o mistnh pop|altu z ubýovac| kapac|ty

&3lupile|llvo ob.e Bukďina u Čislé se na svéň a*dár|dre 14' |edna ml1 U*s|o
vydat m ák|ádě s 14 odšt 2 zikona ě 5691990 sb.' o nislniď! poplalci.h' w zněni
p@dějš..h předp!ú a v suhdÚ s s 10 p|sm' d) a s 84 odst' 2 plsm' h) zákoná é' 12!,2000
sb. oobcich (ob€cni Žňzeni). w znění pddějšlch předpisú' lúo obecně závaznou
vyhlášku (dá|e j€Ó .'wh|ášká)]

Čl' I
Uvodnl u.l.novonl

ob6c Bukov ná u Čisté |outo WhLáškoU avád| míshí pop alek z ubytovacl kapácly

Řlz€n| o pop|al.ich vf konává ob€cnl ú.ad (dáLé]€n.'správce pop|afu')..

(r)

l2)

(r)

t2)

o)

'9 ! odí 3 zdioÉ č' 56'1990 s vo znén|pozděrš|.h pfudprsů (dd|é j.n 
"rÉkdn

1t 7 Ódí' 1ákomo mkhkh FplabkhJ g 14á odí' 1 zákoía o ň|.bl.h pop|álcích

Ct.2
Předmót poP|atku 

' 
PoP|airik

Pop|al€k 2 Ub}'rď-i kapacily s ltblé v obclch 
' 

měslěďl v zaii4nich urč€ných
k ple.hodremu ubý@ánl za úp|alu.,

Pop|alek plall ubylovate. kteďň jo 
'yzická 

nébo právnická osoba. klelá pňgchodné

Č|.3
ohIašovacI pov|nno6i

Popah|k (ubylovate ) je povinén oh|ásii splávc pop|alku wnik své poplalkové
povinnosli do 30 dnt] od zaháj6n| čnnN|i spočlva]lcl v poskytová.Í piechodného
ubyiován| á úp|afu v z.řizénlch !Íé.ných k přéchodnému ub''továnl' sqným
zpú6.b€m ohlási Ubytďáté| 3pÍávc| poplďlo ukončen| činml. spoč|vaj|c|
v poskylováni pÉchodneňo uby|ďán|z. úp|a|u

V oň|ášénl pop|álnik (UbýováléD ÚvódóJ
a) jméno' popiipádě jmé@' a pňiň.nl ň€bo ná2éÝ nébo obchodni limu' obecný

identifikátol. by|.|i piiděen' m|s|o pob'.|u n9bo sid o' misio podniká.i' popř|padě
dašl adresy pro doručován|; plávn cká oBoba uved€ 1ež osoby' ktěré jsÓu jéj|m
iménem opráVnényiednal v pop]a @vých věcach'

(2)



(3)

b) ě|slá všéch s!ých účtú u posky|ov.|. ú p]átebn|ch sluŽeb' včelně poskylovál €|ú
těchto s|užéb v zahÍanič|' !Ž|vených v souvLs|osti s podnikatelskou ěnn6ll'
v ptlpadě' Žé předmél pop|alku souvisl3 podnikaie|skou čnno6tÍ pop|atnlka'

c) da|š| údájé a skuleěnosii rozhod.é pD sl.noven| \ryše pop|atkové povinno6li'
!čélné sku|ečnosí zak|ádaj|c|ch ná.ok n. úlevu nebo piípad.é 6vobozén| od
poplatkore povinnosu.

Po9|alnlk. kleď nemá 6id|o n.bo byd|i.lé ňá úzéfii čl.ffikeho stáfu Evrpské unÉ'
jiíéňo.m|wn|ho stá|U DÓhody o Ev@p.kém ho.podáfukém posLoru neb. ŠvýeBké
konfede@' uE& klmě údaiú p.Ž.dcryaíých v odstavci 2 adÉu svého zmocnén6
v l@msku oo doru.ďoi.

Dojdé.|i ke 2měňé Úd4ú uvedených v ohlá.e.l' je pop|a|Í'ik pďinen iU|Ó 2í|.íU
oznám]l do 15 dnú ole dne' kdy.asteb'!

Ubýov.l.|jé povinén véstVp|s6mn. podobá .vldénčn| knihu' do klelé zapi&j€ dobu
ubytovánl' jméno' pi|jmén| adrcgu ín|3l. |fo.!.ho pÓbyru nebo nís|a tNa|ého byd išlé
v zahEíičla ě|6|0 občanBkého pÚkázu nébo c$lovnlho dok|adu 

'yzi.ké 
osoby' kt6té

lbyloÝán| poskyt| zápi6y do €v]d9nčn| knihy mlgi bí Véde.y přéh|.dné
a sÍozuňi|e ně a musí bí uspotádány p@l upné z čaBového h |.d ska'.

Č|.4
s?Eb. pop|.tkÚ

sá2be popr.frU čin| a *aždé wÚži|é lúŽko a &n 2'' xč

(4)

(5)

č|.5
Spl.ho.t poplalku

Pop]al€k]s sp|áhý měsÍčně !ždy do 15 dnú po up|ynulÍ pi|.|!šného měsicé

Ó|' o
osvobození

s) ubýwaci kapacita v aízén|ch s|ou'.cích p.o pte.hodÉ Ubýďáni sfudontú a lákú

b) obylďacj kap.dt. É zdÉvohi*ých ňbo láěňskýó zaňzenió' pok'd nájeu
d|vána iako hole|wá zrizňl

.) Ubýď&i tapocna v zailzÚ.ch 3|oužÍc|.h 9eú|nin á .haiialim|m úče|úm '

. 
s 11a odd , zá|om o mkhich p.p álcl.h

] 9 l4á o.3l' 3 zárona o mkiních popLábhh
: t 7 od{' 3 druhá véb zákma o mk'n|ch pop|áb|cň
,.7 odď' 2 zákoná o ml.bích Fp|fu|ch

todNdám iás 3 odsL 1zákona onbbkh popákich



Í2)

(1)

vyvéš€no ná úňadn|dé3cé dnél

selmÚto z úledn| d$ky dně:

l r .7
Navýšoní pop|atku

Nóbudo|J.|i pop|ďky 2.p|acóny pop|.|nÍkoň Vč.s nebo ve spÉvné výši' vymělÍ mu
obeoÍ Úřad pop|ďék p|atěbn|n ÚměFn'o
Včas neap|aÉné nebo neodwdéné pop|allq nobo část |ěólo pop|alk] múže ob€cnl
úřád zvýšit áž ná lÝoinásob.ki toto zvýšénÍ j6 přIs|ušenslÝÍm pop|eiku'l

Čt.8
Úč|nnost

Ťá!o vyhláěka nabývá účinnoslidnem 1' únoE 2011'

15.

1.


