OBEC

HROBCE

Obecně závazná vyhláškač,.
2120Í|,
o místnímpop|atkuza užívání
veřejnéhoprostranství
Zl,'tupitel|týo obce Hlobce se na syémzaseda/tidl( ] 2.1.20l ] usneslorydat na zókladě s 14
odst. 2 zókona č.5ó5/1990 sb.' o míst íchpoplatcích' ve měnípozdějšíchýedpisů (dólejen
poplatcích.,)av souladu s { 10 písm.d) a $ 84 odst.2 pístti.h) zikana č.
,,zókt)no míEtních
128/2000 Sb., o obcich (obecnízřizení),ve něni pozdějšíchpředpisů'Íl|lo abecně zaýamou
(ůilej en'' vyhlóšlul,,
vyhláŠku
):
UYodni ustanovení
1) obec llobce tou1olylúáškou zavádí místnípopIď.ekza !živilni veřejnéhoprostranství
.,
(ďílejen ',pop1a1ek.).
rrykonáváobecni uřad |lrobce(dáJejen ..sprárce poplaku-'1..,
2) Rízenio pop|at|.u
Č|'2
Př€ d mět poplatku' poplatnft
1) Poplatek za užíyá\í veřejného prostfanství se lTbíIá za zvláštni užívíníveřejného
prostanství, k1erýŤnse plo účelytéto lryhlášky rozumí provádění qýkopolTch plací,
umístěnídoěasných stayeb a zaiizeni sloúících pro poskytovríníprodeje a slúeb,
umístěnístavebníchnebo reklamních za zenj, zaŤízenícirkusů, 1unaparkua jiných
obdobných atakcí' umístěnískládek, vyfuazení trvaléhoparkovacího místa a užíváIí
tohotoprcstÉnsM plo L.ulturní,spolto\.nía leklamrríakce nebo potřeby tvorby filmových
a televizníchdě1.',
2) Poplatek za užíyé)Jli
veřejnéhopÍostranstvíplatí ýzícké i pnírinickéosoby, lderéužvají
.
veřejnéprostmnstvízpůsobemuvedenýryn
v odstavci 1.!

čt.s

veřejnéprostransM
Poplat€k se plaÍíza úívini veřejných prostranstvi5)q'znacených na katastátdch mapách
katastá|níchúzemíl{robce a Rohatce,kterétvoří přílohy č.1 a č.2 této.!Thlášlq.
Čl.4
ohlašovaci povinnost
l) Poplatrík je povinen o1úrásit6)
správci poplatL:uužíváníveřejnéhoprostransM nejpozději v
den'zahájeni užíváď,ileřejnéhopŤosÍallsM. v případěuávlíní veřejnéhoprostransM po
s 1 písm'c) a $ 4 zákona o mísmíchpoplatcích
])
.) 14 odst' 3 zákona
o míshíchpoplatcích
s
.) 4 o.lst. l ákona o Úísmíchpop]atcích
s
]'] $ 4 odst.2 ákona o místníchPop]atcich
s 34 ákona o obcích(',vďejným Fostranstvíinjsou všechnanáměstí,ulice' tržiště,chodÚfty, veřejná zeleň,
paÍky a dalšíprostory přístupnékaždémubez omezeni, tedy slouácí obecnémuužívání,a to bez ohledu na
v]astíictvík tomutoDrostoru...)
.J 71 odst. 1 zákona č.280/2009
sb., daňolý řád (dále jen,'daňoÚ řád..) -,,Podání lze učini1pisenrně,ústnědo
$
protokolu rcbo datovouzpÍávou,keráje opařena uznávaným elektsoniclšm podpisem,nebo lÍeráje odeslána
gosřednicMm datovéschŤánlf...

dobu kÍatšínež 10 dnů(včetně)je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zah{íjení
veřejnéhoplostransM. Pokud tento den připadne na sobotu,neděli nebo stritem
užívrání
uzna.nýsvátek' nebo ne1límoálé povinnost splnit zjiného závažnéhodůvodu,je poplatnft
povinen splÍit oblašovacípovfunostnejblíženásledujícípracovníden.
2) obsah ohlášeníuprawje zákon o místníchpoplatcích.,,
je poplatníkpovinen tuto allěnu ozniímit
uvedenýchv olrlášeníčr.
Dojde-ti ke zlěně údajů
do 15 d0ůodedDe,kdy nastala."'
cl. 5
Sazba Poplatku
,
1) Sazba póplatku činízakaždýi započaýrt? akaŽdýi zapoěý óet
...........
3,- Kč'
a) za prováděnílýkopoých prací....''..'...''.
prodeje............
10,-Kč'
dočasné
stavbysloužcíplo posk1tování
b) za umístění
plo
poskytovríní
10,-Kč,
sloužcí
služeb
..............
doěasné
stavby
c) za umístění
prodeje............'.......
pro poskýovríní
10,-Kč'
sloužícího
d) zaulnisténizaŤizení
pro
posk}'tování
10,-Kč,
služeb
......'..............
zaŤízení
sloužícfto
e) za umístění
..........1'-Kč,
stavebního
nijzenj ....'..''...'...
0 za umístění
3'- Kč'
g) za umístění
reklamního
zďízenj..'...'........'...........'.......'..........'...'...'.....
h) zaumístěnízařízenícirkusů...............'-'...'...'..'..1'-Kč'
1'.Kč'
ajiných obdobnýchatakcí '..'...'...'...'.
i) zalmís|šnizeÍizenilunaparků
j) za umístění
........'...'..
5'- Kč'
skládek''..''..'...........'........
pro
5'- Kč,
kulfumí,
spoltovní
a
lek]aÍní
akce
...............................
k) za užívání
pro potřebytvorbyfilnových a televialíchděl ........'...'......
5,-Kč.
1) za užívání
poplatku:
paušrální
částka
2) St'no\uje se Ioční
.
reklamních
njizeni zakaždýi započaýrt ..''..''.''..'..'..500,-Kč'
a) za umístění
b) za \ThÍazenítrvaléhoparkovacíhomísta:
..'......1.000,-Kč,
i.pro osobníauto
.. 2.000'-Kč'
auto
ii.pro dodávkové
...'......
'...'...6'000'-Kč'
iii.pro foaktol
3.000'-Kč'
................
. iv.plo autobus
v.pÍonákladníautomobil,stavebnístroj a obdobnoutechniku ....... l0.000'- Kč'
ČL6
Osvobození
l) Důvodyosvobozenístanovízákon o místníchpoplatcích.l0)
,) 14aodst. 1 a 2 Zíkonao místníchpoplatcích|
s
..v ohlá$enIpopLatnrlneboplálce uvede
a) jnéÍo, popřipadějména,a příjmenlnebo ízev nebo obchodnífi.mu obecný identifitátor, byl-Li pňděIen,
prá\,nická osobauvedetéž
misto pob),tunebo sídlo,místopodnikání,popřípadědálšíadŤesupŤodoručovárú;
osoby,kteřéjsou jejímjménemopiá\trětryjednat v poplatko}ýchvěcech,
b) čístavšechsvých účtů
u poslg4ovatelůPlatebn.ichs]úeb, včetněposkýovate]ůtěchto s1užebv zalraniči,
uŽívanýchv souvislos1is podnikatelskoučiMosti, v případě'Že Přednět Poplatl.u souvis{ s podnikatelskou
činnostípoplat,nikanebo plátce'
c) údajeÍoáodné plo stanovení\"ýšepop]a&ovépovinnosti (např' místo,způsobužívání,předpok]ádanou
dobu a }ýměru)
státLtElŤopské unie' jiného
Popia1ílk nebo plátre, který nemá síďo Debo bydliště na územíč]enského
hospo&ířském
rcbo
Šv'ýcarské
koníederace,uv€de komě
snlurr1iho státu Dohody o Ewopském
Fostoru
pŤo
požadovaných
l/ýše
i
adŤesu
svého
alocněnce
v
fuzemsku
doÍučování'..
údajů
.J. včetnězániklr poplatkovépovinnosti
'] 14aodst' 3 zákona o mlsxníchpoplaÍcích
$
'o) 4 odst. t a 3
jejichž výěŽekje
o místníchpop]alc{ch(,,Z akcí pořádalých na veř€jném pÍostranství,
5
"ákonu
a veřejně přospěšnéúčely,se poplailk neplatí.Poplatku za užírániveř€jného gostsanstvi
určenna clEritatiwí
osoby zdmvotněpostižené'..)
spočívajíciho
ve lYhaz€ni trvaléhopaÍkovacíbomístanepodléhají

2) Dá|ese od popIatkuosvobozují|
a) obec l{robce a prálrrické osoby' u nicM obec Hrobce plní firnkci zřizovatele nebo
zakladatele,
b) poplatnícipři prováděnívýkopových pracich, umístěnístavebníchzařízenía skJádek
havrárií(zejménainŽen;'rskychsítí),
v souvislosti s odstÍaňováním
při
poplatníci
sklád€
k
materiálu nebo pďiva na 5 pnŤIíchdnůtakovéhoužití
umístění
c)
i.
r eiejnéhoprostranstv
d) poplatníciuŽívajícíveřejnéprostansM za účelemoprav majetkuobce Hrobce'
Č|.7
Splatnostpoplatku

.
1) Poplatek dle č1.5 odst. 1 tétolThláškyje splatný:
a) nepřesríhneJiužívánído více kalendrířníchlet, nejpozději do 15 dnů od zahájeÍti
veřejnéhoprostransM,
užívlíní
b) přesábnoli užívánído více kalendářních let' příslušnáčástza pt\\j kalendální rok
do 15 dnůod zalr.íjeníuživríníveřejnéhoplosÍanství a za dalšíkalendářní
užívríní
příslušného
kalen<liářního
roku.
roky užívánído 15. ledna každého
je
splatný nejpozději do 15 dnů od počátku
2) Poplat€k dl€ čl. 5 odst. 2 této ryhlášky
ročníhopoplatkovéhoobdobí'
kaŽdéhopříŠlušného
3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek' je dnem,
ve kíerémje poplatnft poúnel svoji povinnost splrrit,nejblíŽenásledujícípracovníden.

čt.t

Ustanovenízávěrečná
1) NebudeJi poplatek zaplacen poplatní<emvčasnebo ve splávnévýši, \Tměří mrr.správce
poplatku poplatekplatebnímvýměremnebo hromadnýrnpředpisn;fonseznamem''].
2) věas nezaplacenépoplatky nebo člásttécbtopoplatkůmůŽesprávce poplatl.u z{ýšitaŽ na
j e pňsIuŠen
stvímpoplalku.' .'
bojnásobeki to1ozq'Šení
čt.q
ZrušoYacíustanovení
Zrušuje se obecÍLé
záýazÍLálryhláška ě' 1/2007, o místrím poplatku za uŽíváníveřejného
plostranství,ze dne 6. 2. 2007.
Čl.10
Účinnost
z důvodunaléhavého
obecnéhozájmu dnem ryhl|ášení.
Tato lyhlriška nabývá účirrnosti

Hana LeÍvenKova

místostarostka

v}Yěšenona uiednídescedne:
Sejmutoz uřednídesky dne:
']] 11 odst. 1 ákona o místníchpop]atcícb
',] $ l1 odst.3 ákona o místníchpop]atcích
$

