OBEC HORNÍ

BE

KOVICE

Obecn závazná vyhláška . 2/2011,
o místním poplatku za užívání ve ejného prostranství
Zastupitelstvo obce Horní Be kovice se na svém zasedání dne 20.4.2011 usneslo vydat
na základ § 14 odst. 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto
obecn závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
l. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Horní Be kovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání ve ejného
prostranství (dále jen „poplatek“).1)
2) ízení o poplatku vykonává Obecní ú ad Horní Be kovice (dále jen „správce poplatku“).2)
l. 2
P edm t poplatku, poplatník
1) Poplatek za užívání ve ejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání ve ejného
prostranství, kterým se pro ú ely této vyhlášky rozumí provád ní výkopových prací,
umíst ní do asných staveb a za ízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
umíst ní stavebních nebo reklamních za ízení, za ízení cirkus , lunapark a jiných
obdobných atrakcí, umíst ní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pot eby tvorby filmových
a televizních d l.3)
2) Poplatek za užívání ve ejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
ve ejné prostranství zp sobem uvedeným v odstavci 1.4)
l. 3
Ve ejné prostranství
Poplatek se platí za užívání následujících ve ejných prostranství5) vymezených parcelními
ísly pozemk v kastastrálním území Horní Be kovice, která jsou zárove graficky
znázorn na na katastrální map , která je p ílohou . 1 této vyhlášky:
a) p. p. . 394 - u domu služeb
b) p. p. . 480/1 - p ed samoobsluhou
c) p. p. . 19/1 - parkovišt p ed Hospodou U Žid
d) p. p. . 308/2 - v sídlišti

1)

§ 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
3)
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
4)
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
5)
§ 34 zákona o obcích („Ve ejným prostranstvím jsou všechna nám stí, ulice, tržišt , chodníky, ve ejná zele ,
parky a další prostory p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.“)
2)

1

l. 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit6) správci poplatku užívání ve ejného prostranství nejpozd ji
v den zahájení užívání ve ejného prostranství. Pokud tento den p ipadne na sobotu, ned li
nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného d vodu,
je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.7)
3) Dojde-li ke zm n údaj uvedených v ohlášení8), je poplatník povinen tuto zm nu oznámit
do 15 dn ode dne, kdy nastala.9)
l. 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku iní za každý i zapo atý m2 a každý i zapo atý den:
a) za provád ní výkopových prací ........................................................... 10,- K
b) za umíst ní do asné stavby sloužící pro poskytování prodeje ............ 10,- K
c) za umíst ní do asné stavby sloužící pro poskytování služeb .............. 10,- K
d) za umíst ní za ízení sloužícího pro poskytování prodeje .................... 10,- K
e) za umíst ní za ízení sloužícího pro poskytování služeb ..................... 10,- K
f) za umíst ní stavebního za ízení ........................................................... 10,- K
g) za umíst ní reklamního za ízení ............................................................ x,- K
h) za umíst ní za ízení cirkus ................................................................ 10,- K
i) za umíst ní za ízení lunapark a jiných obdobných atrakcí ............... 10,- K
j) za umíst ní skládek ............................................................................. 10,- K
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ............................................... x,- K
l) za užívání pro kulturní a sportovní akce ............................................... x,- K
m) za užívání pro reklamní akce ............................................................... 10,- K
n) za užívání pro pot eby tvorby filmových a televizních d l ................. 10,- K
2) Stanovuje ro ní paušální ástka poplatku:
a) za umíst ní reklamního za ízení za každý i zapo atý m2 .................. 300,- K
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil .. 4000,- K

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
.

l. 6
Osvobození od poplatku
1) D vody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.10)
6)

§ 71 odst. 1 zákona . 280/2009 Sb., da ový ád (dále jen „da ový ád“) – „Podání lze u init písemn , ústn do
protokolu nebo datovou zprávou, která je opat ena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána
prost ednictvím datové schránky.“
7)
§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:
„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, pop ípad jména, a p íjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li p id len,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, pop ípad další adresu pro doru ování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávn ny jednat v poplatkových v cech,
b) ísla všech svých ú t u poskytovatel platebních služeb, v etn poskytovatel t chto služeb v zahrani í,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou inností, v p ípad , že p edm t poplatku souvisí s podnikatelskou
inností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (nap . místo, zp sob užívání, p edpokládanou
dobu a vým ru)
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydlišt na území lenského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede krom
údaj požadovaných výše i adresu svého zmocn nce v tuzemsku pro doru ování.“
8)
v etn zániku poplatkové povinnosti
9)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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2) Dále se osvobozují poplatníci po dobu prvních 30 dn provád ní výkopových prací,
umíst ní stavebního za ízení nebo skládky stavební suti.
l. 7
Splatnost poplatku
1) Poplatek dle l. 5 odst. 1 této vyhlášky je splatný:
a) nep esáhne-li užívání do více kalendá ních let, nejpozd ji do 5 dn od zahájení
užívání ve ejného prostranství,
b) p esáhne-li užívání do více kalendá ních let, p íslušná ást za první kalendá ní rok
nejpozd ji do 5 dn od zahájení užívání ve ejného prostranství a další kalendá ní roky
užívání do 5. ledna p íslušného kalendá ního roku.
2) Poplatek dle l. 5 odst. 2 této vyhlášky je splatný do 15 dn od po átku každého ro ního
poplatkového období.
3) P ipadne-li lh ta splatnosti na sobotu, ned li nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
l. 8
Ustanovení záv re ná
1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem v as nebo ve správné výši, vym í mu správce
poplatku poplatek platebním vým rem nebo hromadným p edpisným seznamem11).
2) V as nezaplacené poplatky nebo ást t chto poplatk m že správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je p íslušenstvím poplatku.12)
l. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecn závazná vyhláška
a) . 2/2007, o místním poplatku za užívání ve ejného prostranství, ze dne 8. 8. 2007,
b) . 4/2009, kterou se m ní obecn závazná vyhláška . 2/2007, o místním poplatku
za užívání ve ejného prostranství, ze dne 18. 11. 2009.
l. 10
Ú innost
Tato vyhláška nabývá ú innosti z d vodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

……………………………….
Zden k Antoš
místostarosta

Vyv šeno na ú ední desce dne:
Sejmuto z ú ední desky dne:

……………………………….
Václav Fousek
starosta

21.04.2011
09.05.2011

10)

§ 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí po ádaných na ve ejném prostranství, jejichž výt žek je
ur en na charitativní a ve ejn prosp šné ú ely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání ve ejného prostranství
spo ívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotn postižené.“)
11)
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12)
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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