Obecně závazná vyhláška města Březnice
číslo 2/2011,
kterou se mění vyhláška číslo 1/2011

Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 15. 3. 2011 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 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
Touto vyhláškou se m ě n í Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních
poplatcích číslo 1/2011 takto:

(1) ČÁST II., POPLATEK ZE PSŮ,
čl. 5 Identifikace psů zní:
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník zajistí, aby pes známku nosil.
Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o známku téhož držitele. Ztrátu nebo
odcizení této známky poplatník nahlásí správci poplatku nejpozději do patnácti dnů.

(2) ČÁST III., POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ,
čl. 13 Sazba poplatku, odstavec (1) se mění sazba poplatku takto:

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb

zóna I.
50,-- Kč

zóna II.
20,-- Kč

d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (podnikatelé se sídlem
podnikání a místem trvalého pobytu na území Města Březnice a jejích částí)
25,-- Kč
10,-- Kč
odstavec (3) se ruší v plném znění.
odstavec (4) se mění na odstavec (3).

(3) ČÁST IV., POPLATEK ZE VSTUPNÉHO,
čl. 20 Osvobození a úlevy, se doplňuje o písmeno:
b) akce pořádané Městem Březnice

(4) ČÁST VI., POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ,
čl. 30 Osvobození a úlevy, písmeno e) zní:
e) osoby, kterým byl trvalý pobyt v územním obvodu města Březnice úředně zrušen
(jejich místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny) a o kterých je správci poplatku známo
nebo zjistí, že se na území města nezdržují.

(5) ČÁST VII., POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ NEBO JINÉ
TECHNICKÉ HERNÍ ZAŘÍZENÍ POVOLENÉ MINISTERSTVEM FINANCÍ,
čl. 33 Ohlašovací povinnost, odstavec (1) a (3) zní:
(1) Poplatník je povinen ve lhůtě do patnácti dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního
hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí
do provozu.
(3) Poplatník je povinen ve lhůtě do patnácti dnů ohlásit správci poplatku
ukončení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení
povoleného Ministerstvem financí.

Článek 2

(1) Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, neboť toto vyžaduje
naléhavý obecný zájem.
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