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4 . které byla udělen a mezinárodní ochrana podle zákona upravujícíh o azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve ktených není hlášena k pobytu žádnáfyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu: má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

(2) zafyzické osoby tvořícídomácnost můŽe platit jedna osoba. Zafyzické osoby Žijící
v rodinném nebo bytovém domě můŽe poplatek platit vlastník nebo správce. osoby,
které platí poplatek zavíce fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit
jméno, popřípadě jména, př'rjmení a data narození osob, zakteré poplatek platí.

cl.g

ohlašovací povinnost

(1)Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 't5 dnů 3 ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případě doloŽit existenci
skutečnosti zakláda1ících nárok na osvobození nebo Úlevu od poplatku

(2) Poplatník dle čl'2 ost'1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě
jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl.2 odst.1 písm. b vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu: není-li stavba nebo dŮm
označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt nacházi, a číslo bytu, popřípadě popis umístění
v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-listavba, ve které se byt nachází, označena
orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je
umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, ktený nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.a

(6) Dojde-li ke změně Údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.s
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