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t OBEC LUKA

o m ístn ím iill5".Í'tri}1Jř:É"*ů lfi?]k* Pobyt
Zastupite|stvo obce Luka se na svém zasedání dne í .12.2010usnesením č' .í. usneslo vydatna základě $ í4 odst. 2 zákona e. sosrtg90 !n".šrniiini"t, póp"1*i,, všzncnr pozdějšíchpředpisů a vsou|adu s $ 10 pi.'- d) a S ea'oá.i.?pisň .niiarJ"i 

ě. 128Í2ooo sb.,o obcích (obecní zřizeníý, ve ineni pozocjsicrr pi"Jpl,r,, tuto óo""ná,ii,,.no, vyh|ášku(dá|e jen 
"vyh|áška..): 

Čl. r

:] 3:ř"",*:3#,:[ť.ť,áškou J""':?*'ffilffit?:; za tázeňský nebo rekreační pobyt
(2) Rízení o poplatcích vykonává obecní Úřad (dáte jen 

"správce pop|atku,.).í

čt. z
(1) Poplatek "l'ĚTlt&Ť4::,5-'::i[. ffilfi"lti:h: "*;itré přechodně a za

$Ílx! ffiill.,:': 
na úiemí obce za účeiem.léčeni íeoo ,"ři""Jé,.řál."ud neprokáŽí jiný

(2) Pop|atek za.|ázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvedeubytovate|, kteým je ýická nebo prářnict<a-osooa, která piechodné ubýováníposkytla; tato osoba je pátcem poplatxr]j

čl. s
(í) Ubytgvate| (ť1.rl,^"' *",':l,,*ř!i:ii'iř$'=':.ku 1ajfje{ linnosti sRočívajícív pos|rytování přechodného ubytovani osbo 'a íň,á." ve rrrůte oo rš.Jnu od zahájenítéto činnosti. Stejným zpŮsobem a. ve stejné tnme óznamí. ubytovate| správci pop|atkuukončení činnosti spočíůající v poskytova'ii ňr".nooneno ubytóvání za úplatu.(2) V ohlášení ubytovaiel uve,deo 

r-'r!,rv'9.|l r/lvv|lt,u|lti|l9 uoylovanlza Ú

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecnýidentifikátor, by|-|i pňděten, 
rÍ.íl póoňíň"oi síd|o, ňí.t. óň;ikani, poprípaděda|ší adresy pro doručováni; praviricrí;il; uvede téŽ osoby, keré jsou jejímjménem 

9?ravlŤy jgo.nat v poplatkov'ýcn uéc"cn,b) čísla všech.svých- úett u pósŘytovattir.i pr"t"unrch s|uŽéb, včetně poskytovatelŮtěchto sl uŽeb v zahr aničí, uz iu"ň y"r'_u *ffi ňli 9 poon *ái"ň-l.o u ii n nosti,c) případně daíší údaje rozlrodné t'ro stanovániůs" pop|atkové povinnosti, včetněskutečností zak|ádajících nárok na ul""" 
"Lo" ř'o".i*;""ůláii"o pop|atku.(3) P|átce, ktený nemá siolo,néoó |ýoristc 

"; 
ú;;í-čď;#no 

"tát"-Ěň;ské unie, jinéhosmluvního státu Dohody o Eíropském no'po*irxe' p.*t"*;;" Sqýcarské
ff:""*:ffi"ó':5j'""[?T": loait póŽadovaníďu oj.t"vci j adresu .uěno zmocněnce

(4) Dojde-|i ke změně údajů ěi skutečností.uvedených^v oh|ášení, je ubytovate| povťnentuto změnu oznámit oo is dnů ode one, kdy-na-sffi.6'

9i*Í"':'1;3"1:T:,lí 
č. 565/1990 Sb., o místních pop|atcích, ve znění pozdějších předpisů (dáte jen ,,zákon

; P: 9g"! 1 zákona o místních pop|atcích
o l jŠ"t:3 zákona o místních pop|atcích
.9 ]Ť odst. 1 zákona o místních pop|atcích
;9 ]1" odst. 2 zákona o místních p"piilJr" $ í4a odst. 3 zákona o místnich póbi;;;;



(5) Ubytovatelje 
19v1n9n.vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobuubytování, úče|- pobytu, j'eio]-prii'ěňi-"J.J"řilj.:l" 

trva|ého pobytu nebo místatrva|ého bvd|iŠtě. , ž"niá^,ú 
"'etlti ood;škéh" o'.o*".u nebo cestóvního dok|adufyzické osbby, tt","-"Ěvt""a",.r::y!.ir.g .35|v'ru9i b1ýt vgdeny přeh|edněa srozumite|ně a musí oyt-uspórádány postupnc zeásoveho h|ediska.7

ct.4

činí v::í!" 
pop|atku za osobu 

" 
*"'iř??l,1!:,f[l pobytu, není.ti tento dnem

3] od í. června do 30. září ......b) od 1. října do 31. května......

příchodu

čt. s

na"r"ou?i3il3"$"j*j""Jťil"á,"*:ď?::3#nři.'':$:-r nejpozději do í5' dne měsíce
ct. s

Poplatk u za láze ň s ký- n e bo rekre. gil:ffi ."!f, 
Lo,u n ",,.a) osoby ne-vidomé, uéi'"čňe 1 o.sobÍ s t*jrň ziravotním postiŽením, kteým byt

L\ :[1T#'llj"":L::"' *i.oiaáný"Á-'*n;=á"il;|e zv|áštníňo p,avnirro předpisu
D) osoby m|adší 18 |et a starší zo,|9t nebo osobv,^n1Ja9re ná|eŽejí přídavky na děti(výchovné) anebo voiaci v zar<iaoňi.uiřš'L osoby, které vykonávají civilnísluŽbu.8 

--J_-. 

Čl. z
(1 ) Nebudou-|i *,ll1.g:^9",:1""i#nffffiffit,$m) pop|atku včas nevýši, vymě,'T:|"-:ni r:ráJ ríoili,:t r'."-,*;;;.řft'"m k přímé ÚhradJ3 

ve správné(2) Včas nezap|acené nebo neoáuáJ"ne,pop|atky n"Í,o ea,t,těchto poplq1iů mŮŽe obecníÚřad zvýšit až na tro.inasooár<; iJti 
'ulls"niJ. óri..íř""stvím pop|atku.10

čl. a
Účinnost

nabývá Účinnostidnem 1' tedna 2o,|1'

Josef Škooa
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: T,4A, 4oSejmutozúředníoesrvJňe: . 
ďi, ' ,í!, 4o

J s 1 q"l 4 zákonao mistních poplatcích
; P ?"T:l.,:ákona o místních ffii;t"ň;
;A11.odg! 2 zákona o.mi"t"iďň5ň"i"]*,.- 

$ í 1 odst. 3 zákona o'istni"n-p-Jptřáti,


