oBEc BEZDĚxovpon rŘrnnŠÍNnpt
oBECNĚ Z^v AzN^ wuI,ÁŠxl
č.3/20ll
o mistnímpoplatku Za užívání
veřejnéhoprostranství
zastupitelstvoobce Bezděkovpod TřemšiÍlem
se na svémzasedánidne 8'12'2001usnesenim
č,'3|/1'zl20|I usnesloVydatna základě $ 14 odst. 2 zakonač' 565/1990Sb., o místnich
poplatcích've zněni pozdějšich
předpisůa v souladus $ 10 písm d)a $ 84 odst'2 písm.h)
zákona č' 128/2000Sb', o obcich (obecni zřizeni)' ve zněni pozdějšichpředpisů,tuto obecně
závaznoulyhlášku(dálejen,,vyhláškď.):

čt.t
ÚvodnÍustanovení
(l)

ob€ c Bezděkov pod Třemšinemtouto vyhláškouzavádímistni poplatekza užíváni
(dálejen ..popIatek..)
veřejnéhoprosrranstvi
'
(2) Rizenio poplatcich
vykonáváobecniúiad(dálejen' spravcepop|atku..)
ě|.2
Předmět pop|atku a pop|atník
(l)

Poplatek za uživániveřejnéhoprostranstvise lybírá za zvláštniuživáníveřejného
prostlanstvi'kterýmse rozumiprováděnivýkopoqichpraci,umistěnidočasných
staveb
pro posk1továniprodejea služeb,plo umistěnístavebních
a zďizeni sloužících
nebo
jiných
reklamníchzaíizeni,zaÍizenicirkusů,lunaparků
a
obdobnýchatÍakci,umistěni
skládek' vyhrazeni twa|ého parkovaciho mista a užíváni tohoto prostranstvi.pro
kultumi'sponor,rri
a reklamniakc€ nebopotřebyworby fi|moých a te|eviznichdě|.,

(2)

píostranstvi
p|atifyzickéi právnickéosoby,kteréuživaji
Poplatekza uživániveřejného
.
veřejnéprostranstvi
způsobem
v odsla\ci l
u\edenýÍn
č|.3

Veřejnáprostranství
Pop|atekpodletétovyhláškyse platíza uživánitěchtoveřejnýchprostranství:
(l)

Náves,parc'č' l380/l3 okoli budovyobecního
úřadu'parc.č'l705/l

okoli kapličky

přédpisú
(dá|ejen
Ve zněnípozdějšÍch
s 14 odst 3 zákona č' 565/1990sb'' o rnístnlchpop|atcÍch'
"zákon
pop|atcÍch')
mÍínÍch
9
.s4odst
pop|aicích
1zákonao mlstnÍch
's 4 odst 2 zákonao mlstnlchpop|atcÍch

Č|'4
Vznik a zánik pop|atkové povinnosti
prostÍanstvi'
Pop|atekse platíod prvéhodíe, kdy začalouživaníveřejného
a trvá až
kdy
do dne,
totouživánifaktickyskončilo.
Č|.5
ohIašovacÍ Dovinnost
Poplatnikj€ povinen oh|ásitzv|áštíiuživániveřejnéhopÍostfanstvi
správci poplatku
nejpozdějil0 dní před zahíjenímuživániveřejnéhopÍostranstvi'
v případěužívání
veřejnéhopÍostranstvipo dobu kďši, než 15 dní, je povinen splnit ohlašovací
povinnostnejpozdějiv den zahájeníuŽívániveřejnéhoprostranstvi.
Pokud tento den
připadnena sobofu' neděli nebo státemuznaný svátek,je poplatnikpovinen splnit
povinnostnejbliženásledujicipracovníden.
ohlašovaci
(2) v ohlášení
poplatníkuvede5
a) jméno'popřípadějmén4 a příjmeninebo název nebo obcbodnífirmu' obecný
id€ n tifikátoÍ,byl-li přidělen,misto pobytunebosidlo, místopodnikání,popřípadě
právnická osoba uvedetéžosoby,kteréjsou jejim
da|šíadresypÍo doručováni,
jménemoprávněnyjednatv pop|atko\^.ých
věcech'
(l)

b)

platebnichslužeb,včetněposk}tovatelů
čislavšechsvých účtů
u poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí,užívanýchv souvislosti s podnika1elskoučinností'
v připadě,žepiedmětpop|atkusouvisis podnikatelkou
ěinnostipoplatnika,

dalši údaje rozhodnépro stanoveni Úše pop|atkovépovinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a Úměru užíváníveřejného prostranství'
včetněskutečnosti
dokládajicichvznik nárokuna úlevunebopřipadnéosvobozeni
od ooolatku.
(3) Poplatnik,kteĎi nemá sidlo nebo bydlištěna územíčlenského
státu EvÍopskéunie,
jinéhosmluvnihostátuDohodyo Evropském
prostoruneboŠýcarske
hospodářském
konfederacc,uvedekromě údajůpožadovanýchv ods1avci2 adresusvéhozmocněncev
tuzemskupro doručováni'.
(a) DojdeJi ke změněúdajů
uvedenýchv ohláš€ n i, je poplatníkneboplátce povinentuto
změnuoznámitdo 15dnůodedne,kdy nastala.'
(5) Po ukončení
prostÍanstvije
poplatníkpovinenohlásitskutečný
užívániveřejného
stav
údajů
uvedenýchv odst'2 pism'c) nejpozdějido 15 dnů'
c)

Čt.
s

Sazba poplatku
( l) sazba pop|a|kučifli zakaždýi 7apočalým, a kazdý izapočatýden:

a)
b)
c)
d)

za umístění
dočasných
staveb
pro poskytovániprodeje
za umistěnizďizeni slorržicich
za pÍováděníVýkopovich pÍaci
za umístěnistavebnichzďizeni a skiádek

6 14a odst,2 zákonao místních
pop|atclch
s

5,-Kč
4o,-Kč
5'.Kč
5-,-Kč

za umistěnireklamnichzařizeni
Í) za uživániveřejnéhoprostÍanstvipro kultumi akce
c) za užváni veřejnéhopíostranstvipro sportovníakce
n) za uŽvání veřejnéhopÍostranství
pro reklamni akce
i \ za uživániveřejnéhoprostÍanství
pÍopotř€by tvorby
filmovýcha teleúznichděl

50'-Kč
5'.Kč
5'-Kč
5'-Kč
10'.Kč

(2) obec stanovujepoplatekroční
paušálničástkou:
a) za vyhrazeni trvaléhoparkovacihomístapro osobni automobily
b) za vyhrazenítrvaléhoparkovacího
mistapro nákladniautomobi|y

l.000'-Kč
7'000'-Kč

Č|.7
Splatno3tpoplatku
podl€ čl'6 odst' l j€ splatný:
Poplatekve výšistanovené
a) při uživániveřejnéhoprostranstvipo dobu kÍatší
5 dnůnejpozdějiv den zahájení
veřejného
prostranstvi'
užrvánr
b) při užívániveřejnéhoprostranswipo dobu 5 dnůnebo de|šínejpozdějiv den
ukončeniužívánív€řejného proŠÍanství.
(2) Poplatekpodleěl. 6 odst'2 je splatnýdo 3l ' 03.příslušného
kalendářnihoroku'
(l)

(3) PřipadneJi lhůtasplatnostina sobotu'nedělinebo státemuznanýsvátek,je dnem' ve
je poplatnikpovinensvoji povinnostsplnit'nejbliženásledujicipracovniden'
kterém

Čt.
s
osvobozenÍa ú|evy
(l)

Poplarekse neplatí:
a\ za,vyfuazeni tna|éhoparkovacihomista pro osobuzdravotněpostiženouó,
je určenrtacharitativni
jejichžYýtěžek
b) z akci pořádanýchna veřejnémprostranství,
prospěšné
veřejně
účely,'
a
Č|.9

pop|atku
Navýšení
NebudouJi poplatkyzaplacenypoplatníkem
včasnebo ve správnévýši,\Tměři. mu
předpisnýmseznamem..
obecniúřadpoplatekplatebnimlýměremnebohromadným
(2) včas nezap|acené
nebo n€ o dvedenépop|atkynebo čúst
těchtopop|atlaimůžeobecni
přislušenstvím
poplatku."
úřadzv.ýšit
ažna tÍojnásobek;
totoz\.ýšenije

€

(l)

popatcích
s 14aodst 3 zákonao m|stn|ch
pop|atcÍch
] 5l oost'l zarcnao mÍstnÍch
pop|atcÍch
4
odst'
1
zakona
o
mistních
s
:
pop|atcÍch
11odst 1zakonao místních
5
:^
'" 11odst'3 zákonao mÍíních
poplatclch
s

Čl.ío
Účinnost
Tato vyhláškanabýváúčinnosti
dnempatnáctýmdnempo dni vyh|ášeni'
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