oBEc PŠoV
Obecně závazná vyhláška é.3l2O1O,
o místnímpoplatku za uživání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce PŠovse na svém zasedání dne 13,12.2010 usnesením
č.294t2010 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 PÍsm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č, 128t2OO0
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění PozdějŠÍchPředpisŮ, tuto obecn ě závaznou vyhlášku (dále jen
,,vyhláška,,):

(1)' Obec

(2)

čt. t
úvodníustanovení
PŠovtouto vYhláŠkou zavádí místnípoplatek

za

,,poplatek").

uživáníveřejného prostranství (dále jen

Řízenío poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,správce poplatku'').í

čl. z
Předmět poplatku a poplatník

(1)

PoPlatek za uŽÍváni veřejného prostranství se vybírá za zvláštníužívání
veřejného prostranství,
kteným se rozumí Provádění výkopových prací, umístěnídočasných
staveb a zařizení sloužícíchpro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních
zařízeni, zařizení cirkusů,
lunaParkŮ a jiných obdobných atrakcí, umístěnískládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a
uŽÍvání tohoto Prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a
televizních dě1.2

(2)

PoPlatek za uŽÍvání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,
které užívajíveřejné
prostranstvízpůsobem uvedeným v odstavci 1.3

čl. s
Veřejná prostranství
PoPlatek Podle této vYhlášky se platí za užívánítěchto veřejných prostranství:
k.ú, Borek
pp
14911
k.ú. Chlum
p p.č. 167315, 167311, 1673t8
k.ú. Kobylé
pp
62212
k,ú. Kolešov
p p.č 16512,282
k.ú. Močidlec
p.p.č 231211, 2312134, 2312135
k.ú, Novosedly
p p č, 152411
k.ú. Pšov
41,1585126

č

č

k.ú, Semtěš
k.ú. Víska

ppč
p p č 76011
ppč 1536

] § t+ oost, 3 zákona Č, 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve zněnípozdějšíchpředpisů (dále jen
,,zákono místníchpoplatcích,,)
'§ 4 odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
" § 4 odst, 2zákona o místníchpoplatcích

čl. +
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
PoPlatek se Platí od Prvého dne, kdy začalo užíváníveřejného prostranství,
atrváaždodne, kdy
toto užívánífakticky skončilo.

čl. s
Ohlašovací povinnost

(1)

PoPlatník je Povinen ohlásit zvláŠtníužíváníveřejného prostranství správci poplatku
nejpozdějí 5 dní
zahájením
uŽÍvání
veřejného
prostranství. V případě užívániveřejného prostranství po dobu
Před
kratŠÍ,neŽ 5 dnÍ, je Povinen splnít ohlaŠovacípovinnost nejpozději
v den zahájení užíváníveřejného
prostranstvÍ, Pokud tento den připadne ná sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je poplatník
Povinen sPlnit ohlaŠovacípovinnost nejblíženásledující pracovní den.
V ohlášení poplatník uvedea

(2)

a)

b)

c)

jméno, PoPříPadě jména, a příjmenínebo název nebo
obchodní firmu, obecný identifikátor, byt-li
Přidělen, místo PobYtu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě dalšíadresy pro doručování;
Právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
ČÍslavŠechsvých ÚČtŮ u poskytovatelŮ platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto stužeb v

zahraniČi, uŽÍvaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,
že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,
dalŠÍÚdaje rozhodné Pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
zejména předpokládanou dobu,

zpŮsob, místo a výměru uŽÍváníveřejného prostranství, včetně skutečností
dokládajících vznik
nároku na úlevu nebo případnéosvobozeníod poplatku.

(3)

PoPlatník, kteryi nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské
unie, jiného smluvního
státu DohodY o EvroPském hospodářském prostoru nebo švýcarskékonfederace,
uvede kromě
ÚdajŮ PoŽadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.5
Dojde-li ke změně ÚdajŮ uvedených v ohlášení,je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala,o

(4)

(5) Po

ukonČeni uŽÍváníveřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit
skutečný stav údajů
uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

čl. o
Sazba poplatku

(1)

obec stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní
automobily paušální

částkou takto:
a)
b)

c)

t+a odst. 1 zákona o mistnich poplatcích
t+a odst. 2 zákona o místnich popIalcích
" 5 í4a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích

]9
l§

100,- Kč/týden,

200,-Kč/měsíc,
500,- Kčlrok.

(1)

č1.1
Splatnost poplatku
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. ,1 je splatný.
Při uŽÍvání veřejného prostranství po dobu kratší7 dnů nejpozději v
veřejného prostranství,

a)

den zahájení užívání

(2)

PřiuŽiváni veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delšínejpozději do 2 dnů od zahájeníužívání
veřejného prostranství,

(3)

Při uŽivání veřejného prostranství po celý kalendářní rok je doba splatnosti poplatku do 30. 4.
kalendářního roku,

(4)

PřiPadne-li lhŮta sPlatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíženásledující pracovníden.

(1)
(2)

čl. g
Navýšenípoplatku
Nebudou-li PoPlatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem,7
VČas nezaPlacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můžeobecní úřad zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvímpoplatku.8

čl. to
zrušovací ustanovení
ZruŠuje se obecně závazná vyhláška
prostranstvíze dne 13. 11. 2003.

č. 3t2o10 o

místnímpoplatku

za

užívániveřejného

čt. tt
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem

f

O'

vladimír yzáček
místostarosta

-

IR
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. 1. 2011.
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Helena Šmidmajerová
starostka

Vyvěšeno na úřednídesce dne:

15.12.2010

Sejmuto z úřednídesky dne.

15,12.2010

]§ tt oO.t. 1zakonao místníchpoplatcích
" § 11 odst. 3 zákona o místnich poplatcích

