OBEC Jedomělice
Obecně závazná vyhláška č. 2l20l0
o místnímpoplatku za užíváníveřejného

prostranství

Zastupitelstvo obce Jedomělice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č.
usneslo vydat na zékladě § 14 odst. 2 zákona č. 56511990 Sb., o místníchpoplatcích,

vezněnípozdějšíchpředpisůavsouladus§lOpísm.d)u§84odst.2písm.h)zákona
č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení),veznění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čt. t
úvodníustanovení

(1)
(2)

Obec Jedomělice touto vyhláškou zavádí místnípoplatek za užíváníveřejného prostranství
(dále jen,,poplatek").
Řízenío poplatcích r,ykonává obecní úřad (dále jen,,správce poplatku").1

CL.2
Předmět poplatku a poplatník
(1)

Poplatek zaužíváníveřejného prostranství se vybírá za zvláštní užíváníveřejného prostranství,
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístěnídočasných staveb azaíízenísloužících
pro posky,tování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zaŤízení,zaŤizeru

cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístěnískládek, vyklrazení trvalého
parkovacího místa a užívánítohoto prostranství pro kultumí, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových ateleviznich dě1.2
(2)

Poplatek zauživéníveřejného prostranství platí fyzíckéi právnické osoby, které užívajíveřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci

1.3

čt.:
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užíváníveřejných prostranství, ktetájsou vyznačena
na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

'51+ odst.3 zákona č,565/1990 Sb., o

poplatcích")
'§ 4 odst. 1 zákona o místnich poplatcích
" 5 4 odst. 2zákona o místníchpoplatcích

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon omístních

CL.4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užíváni veřejného prostranství, atrvá až do dne,
kdy toto užívéní
fakticky skončilo.

C 1.5
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštníuživáni veřejného prostranství správci poplatku nejpozději
3 dny pŤed zahájením užíváníveřejného prostranství. V případě užíváníveřejného prostranství

po dobu kratší,než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahť$ení
užíváníveřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem lznaný
svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovacípovinrrost nejblíže následující pracovní den.

(2)

V ohlášení poplatník uvedea

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresy pro doručování; právnická osoba uvede tóž osoby, kteró jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkoých věcech,

b)

číslavšech svých účtůu poskýovatelů platebních služeb, včetně poskýovatelů těchto
služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,

c)

dalšíúdaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povirrrrosti, zejména předpokládanou

dobu, zpŮsob, místo a výměru užíváni veřejného prostranství, včetně skutečností
dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku,

(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskékonfederace,
uvede kromě údajůpožadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.5

(4)

Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámitdo 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5)

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

1

§ t+" odst.

1

zákona o místnich poplatcích

" § 14a odst.2 zákona o mistních poplatcích
" § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcich

(1)

Cl. 6
Sazba poplatku
sazba poplatku činízakaždý i započatý m2 akaždý i započatý den:
za umístěnídoČasných staveb azaíízenísloužícíchpro poskytování služeb

a)
b) za umístěnídočasných staveb azařízení sloužícíchpro poskyoviání prodeje
c) za umístěníreklamního zaŤízení
d) za umístěnílunaparků ajiných atrakcí
e) za umístěnískládek
D zavyluazení trvalého parkovacího místa
g) zauŽÍvŽníveřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

5.-Kč
10.-Kč
10.-Kč

5.-Kč
5.-Kč
3.-Kč
10.-Kč.

C|.7
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1je splatn;ý:
PÍi uŽÍvání veřejného prostranství po dobu kratší5 dnů nejpozději v den zahájení
veřej ného prostranství,

a)

b)
(2)

lžívaní

PŤi uŽÍvani veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delšínejpozději do 10 dnů od
zaháj eru užívání veřej ného pro stranství .

PřiPadne-li lhŮta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejbliže následující pracovní den.

čt. s
Osvobození a úlely

(1)

Poplatek se neplatí:
a) zavyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou7,
b)

z akcípořádaných

na veřejném prostranství, jejichžvýéžekjeurčen na charitativní a veřejně

prospěšnéúčely8.

c) zal<rátkodobé užíváníveřejného prostranství nejdéle 3 dny při zásobování obyvatel (uhlí,
dříví..)

Cl. 9
Naqýšenípoplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní uřad
poplatek platebním výměrem.9

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můžeobecní uřad

zýšit ažnatrojnásobek;

toto zvýšeníje příslušenstvímpoplatku.l0

Cl. 10
zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závuznd vyhldška č. 5/2005 z 10.8.2005 o místních
poplatcích - veřejné prosíranství

ó.rr
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidneml .I.20II.

8ud\^ý

..................1..l......

Radek sváteil
místostarosta

Vyvěšeno na úřednídesce dne: 15.12,201
Sejmuto ziřední desky dne: 2.I.20II
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