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Splatnost poplatku

Poplatcl je ,plalul pícu IUpOCCll11lkaždého Ipoplalu,uiho olldob"

CI, 9
Osvobození

I) Poplatku nepodléhá:
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a) vyhrazeni trvalého parkovaciho mista pro osobu zdravotne postiženou
b) vyhrazeni trvalého parkovaeího mista pro potreby Úradu mestyse
c) vyhrazeni trvalého parkovacího mista pro služební vozidlo Ceské pošty,

Dnem úcinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecne závazná vyhláška Obce Krtiny c. 112007

o mistních poplatcích ze dne 28.3.2007.
Tato obecne závamá vyhláška nabývá úcinnosti dnem vyhlášení.

2) Vznik nároku na osvobozeni od placeni poplatku je poplatník povinen správci poplatku
oznámit pisemne nebo ústne do protokolu ve lhute stanovené v cI. 5 této vyhlášky,
3) Stejným zpúsobem a ve stejné lhuteje poplatník povinen oznámit zánik nároku
na osvobození.

CI. 10
Úlevy

~
Nárok na úlevu na poplatku 5,- Kc na m2 a den má poplatník prí oprave havárie vodovodního

radu, kanalizace nebo plynovodu pokud tyto práce nepresáhnou dobu 7 dnu.

Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.

zástupce starosty

Ing, Josef Bednár
starosta

CI. U Vyvešeno: 18:12:2007

I) Nebudou-Ii poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve správné výši, vymerí obec

poplatek platebním výmerem, Vcas nezaplacené(neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou cást muže obec zvýšit až na trojnásobek. Vymerené
poplatky se zaokrouhluji na celé koruny nahoru,

2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhute svoji oznamovací povinnost vyplývající

z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutim podle zákona c. 337/1992 Sb., o správe

daní a poplatku, ve zneni pozdejších predpísu, muže mu správce poplatku opakovane
uložit pokutu za nesplnení povinností nepenežíté povahy ve smyslu ustanovení
§ 37 a § 37a cítovaného zákona.

Sejmuto:

CI. 12

I) pokud poplatnik nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto
obecne závamou vyhláškou, lze dlužné cástky vymerít nebo domerít do 3 let od konce
kalendáfuiho roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Byl-U pred uplynutím této lhuty ucinen úkon smerujici k vymereni nebo domereni
poplatku, beži triletá lhuta znovu od konce roku, v nemž byl poplatnik nebo plátce
o tomto úkonu písemne uvedomen, Vymerit nebo domerit poplatek však lze
nejpozdeji do 10 let od konce kalendárního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

CI. 13

Správce poplatku muže na žádost poplatnika z duvodu odstraneni tvrdosti poplatek nebo jeho
príslušenstvi zcela nebo cástecne promínout.


