
oBEc Žoínec
obecně závazná vyh|áška č,.5l201a

o místním pop|atku za uŽívání veřejného prostranství

Zastupite|stvo obce Žairec se na svém zasedání dne 13'12,2a10 usnesenim č, 7t201o
usnes|o vydat na zák|adě $ 14 odst' 2zákona č. 565/1990 Sb., o místních pop|atcích, ve
znění pozdějších předpisů a vsouladu s s 10 písm. d) a S 84 odst. 2 písm. h) zákona č'
12a2aa0 sb., o obcích (obecní zlízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyh|ášku (dále jen ,,vyhláška..): -cI. í

Úvodní ustanovení

(1) obec Ždirec touto vyh|áškou zavádí místní poplatek za uživáni veřejného prostranství
(dá|e jen,,pop|atek..).

(2) Rízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,správce pop|atku..).í

ct. z
Předmět poplatku a poplatník

(1) Pop|atek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní uŽívání veřejného
prostranství, kteým se rozumí provádění výkopor,ných prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a s|užeb, pro umístění stavebních
nebo reklamních zařízení, zařizení cirkusů, |unaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění sk|ádek, vyhrazení trva|ého parkovacího místa a užívánÍ tohoto prostranství
pro ku|turní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby fi|mouých a te|evizních dá'2(2) Pop|atek za užívánÍ veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3

Čt. s
Veřejná prostranství

Poplatek pod|e této vyhlášky se p|atí za uživání veřejných prostranství, která jsou
uvedena jmenovitě v příloze č' 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze ě. 2. Týo příiohy
tvoří nedílnou součást této vyh|ášky.

Čl. a
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se p|atí od prvého dne, kdy zača|o užívání veřejného prostranství, a trvá až
do dne, kdy toto uŽivání fakticky skonči|o.

Čt. s
oh|ašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oh|ásit zv|áštní uživánÍ veřejného prostranství správci pop|atku
nejpozději 15 dní před zahájením uŽívání veřejného prostranství. Vpřípadě uŽívání
veřejného prostranství po dobu kratší, neŽ 3 dny, je povinen sp|nit oh|ašovací
povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství' Pokud tento den
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připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je pop|atník povinen sp|nit
oh|ašovací povinnost nejb|íže nás|edující pracovní den'
V ohlášení poplatník uvedea
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný

identifikátor, by|-|i přidě|en, místo pobytu nebo síd|o, místo podnikání, popřipadě
da|ší adresy pro doručování; právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v pop|atkoqých věcech,

b) čís|a všech svých účtů u poskýovate|ů platebních sluŽeb, včetně poskýovatelů
těchto s|užeb v zahraničí, uŽívaných v souvis|osti s podnikatelskou činností'
v případě, Že předměÍ pop|atku souvisí s podnikate|skou činnosti poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství,
včetně skuteěností dokládajících vznik nároku na ú|evu nebo případné osvobození
od poplatku.

Pop|atník, ktený nemá sídlo nebo bydliště na území č|enského státu Evropské unie,
jiného sm|uvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě gdajů poŽadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování'.
Dojde-|i ke změně údajů uvedených v oh|ášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nasta|a.o
Po ukončení uŽívání veřejného prostranstvíje poplatník povinen ohlásit skuteěný stav
údajů uvedených v odst' 2 písm. c) nejpozdějido 15 dnů'

Čl. s
Sazba poplatku

Sazba pop|atku činíza každý izapočatý m2 akaždý izapočatý den:a) za umístění dočasných staveb a zaťízení s|ouŽících pro poskýování služeb
'.''......'5,- Kčb) za umístěnizařÍzeni |unaparků a jiných obdobných atrakcí ....,too,- Kčc) za umístění zařízení cirkusů 1o.- Kčd) za umístění sk|ádek '.....''...'.10.-.Kče) zavyhrazenítrvalého parkovacího místa ......'..'..''''10.- Kčf) za uživání veřejného prostranství pro ku|turní akce 1o,- Kčg) zauživáni veřejného prostranství pro sportovní akce .''....''..'..'10'- Kčh) zaužívání veřejného prostranství pro reklamníakce .^.....'.......'1o.. Kč

obec stanovuje pop|atek paušá|ní částkou takto:
a) za umístěnízařizení lunaparků a jiných obdobných atrakcí.........2.0oo,- Kč/týdenb) za umístění zařízeni |unaparků a jiných obdobných atrakcí. 8.oo0,- Kč/měsícc) za umístění dočasných staveb s|oužících pro poskýování prodeje 200,- Kč/měsíc,
d) zavyhrazení trvalého parkovacího místa

. osobní automobil ''' '......200,. Kč/rok,
r nákladní automobi|, přívěs, návěs a traktor. ..'...2.500,. Kě/rok,
. autobus... ... .3.000,- Kč/rok,o obytné přívěsy. 

' ' '.. '3.000,. Kčlrok'r skládací garáže 1.000.- Kč/rok.
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Splatnost PoPlatku

(1) Poplatek ve výši stanovené pod|e č|. 6 odst' 1 je splatný:\./ 
a) ' pn užíváái veřejného piostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení

užív ánÍ veřejného prostra nstvi,
b) při uŽívánív"erejneno prostranstvi po dobu 3 dnů nebo de|ší nejpozději do.t5 dnů

od zahájení uživání veřejného prostransfuí'
(2) Poplatek poáte č|. 6 odst. 2 u uživání veřejného prostranství

o S týdenní sazbou je splatný do konce přís|ušného měsíce,
o S měsíění sazbou je splatný do 15' dne měsíce nás|edujícího,
r S roční sazbou je sp|atný ve dvou stejných splátkách, vŽdy nejpozději do 30.

6. a do 30' 11. příslušného ka|endářního roku.

(3) Připadne-|i lhůta splatnosti na sobotu, nedě|i nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve

kterém je poplatníŘ povinen svoji povinnost sp|nit, nejblíže nás|edující pracovní den.

čl. a
osvobození

Poplatek se nep|atí:
a) za vyhrazenítrvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiŽenou7,

bi z arci pořáJaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní

a veřejně prospěšné účely.. 
Čl. g

Navýšení pop|atku

(1) Nebudou-|i pop|atky zap|aceny poplatníkem včas nebo ve správné rnýši, vyměří mu

obecni úřad pop|atek p|atebním výměrem'"

{2) Včas nezaplácené nebo neodvedené poplatky .1ebo část lěchto.pop|atků může obecní
úřad zvýšit aŽ natro;násobek; toto zqýšení je přís|ušenstvím pop|atku.'"

Čt. to
Zrušovací ustanovení

Ruší se Vyhláška ě. 1,2a04 o místních poplatcích, ze dne 23.1.2004.

čl. g
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne ,t. |edna 2a11'
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Příloha č. í
Kon krétní wmezen i veřei nÝch prostranstvi

PřÍ|oha č.2

Grafipkv wznačena veřeiná prostranství na mapě
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