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MĚSTO  CHRASTAVA 
 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška  

č. 1/2021, 

o změně a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 12/2019, o místním poplatku z 

pobytu ( dále OZV) 

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 12. 4. 2021 usnesením č. 2021/02/XVII 

usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “zákon”), 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 „tato vyhláška“):  

Čl. I 

Změna Čl. 2 

Dosavadní text Čl. 2 OZV se nahrazuje novým Čl. 2 ve znění: 

„Čl. 2 

Předmět, poplatník a plátce poplatku 

1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u 

jednotlivého poskytovatele pobytu.  

2. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní 

svoboda,1 ani pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento 

pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo 

pokud je její součástí. 

3. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).2 

4. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen 

vybrat poplatek od poplatníka.3“ 

Čl. II 

Změna v Čl. 8, v odst. 1, písm. c)  

Dosavadní text v Čl. 8, v odst. 1, písm. c) OZV se nahrazuje novým textem ve znění: 

„c)  hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s 

výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,“ 

 

                                                 
1 § 3a  zákona  
2 § 3  zákona  
3 § 3f  zákona  
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Čl. III 

Ustanovení závěrečná 

 

1. Ostatní ustanovení OZV 12/2019 zůstávají nedotčena.  

2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů  

 

 

Čl. IV 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  

 

 

 

 
 

 

            Ing. Michael   C a n o v                                        Zita   V á c l a v í k o v á 

                       starosta                                                                 místostarostka 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.04.2021 

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

 


