
oBEc záměl
obecně záVazná vyhláška č.8 / 2010'

o místním poplatku za užívání Veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Záměl se na svém zasedání dne 10' 12' 2010 usnesením č' 3 usneslo

Vydat na základě s 14 odst' 2 zákona č.565í990 Sb', o místních poplatcích' ve znění

pozdějších předpisů a V souladu s s 10 písm' d) a s 84 odst' 2 písm- h) zákona č. 128/2000

sb'' o obcích (obecní zřizení)' ve zněni pozdějších předpisů' tuto obecně závaznou Vyhlášku

(dále jen'Vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) obec záměl touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užíVání Veřejného plostranství

(dále jen,'poplatek")'

(2) Řízení o pop|atcích VykonáVá obecní Úřad (dále jen 
'spráVce 

poplatku")'1

Ól' 2

Předmět poplatku a poplatnÍk

(1) Poplatek za uživání veřejného prostranství se Vybírá za zu|áštni uŽíVání Veřejného

prostranství, kterým se rozumí provádění Výkopových prací, umístění dočasných

staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a sluŽeb, pro umisténístavebních

nebo reklamních zařizení, zařÍzeni cirkusů, lunaparkú a jiných obdobných atrakcí,

umístění skládek' Vyhrazení trvalého parkovacího místa a uŽÍVání tohoto prostranství

pro kultumí, sportovní a leklamni akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.'

(2) Pop|atek za užíVáni veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby' které uživají

Veřejné prostranství způsobem uvedeným V odstavci 1'3

čl' 3
Veřejná prostranství

Poplatek podle této Vyhlášky se platí za užíVání veřejných prostransiví' kierá jsou

graficky Vyznačena na mapě V příIoze č' 1' Tato příloha tvoří nedílnou součást iéto vyhlášky'

čl' 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne' kdy začalo užíVání Veřejného prostranství, a truá až

do dne, kdy toto uŽíVání fakticky skončilo.

1 s ]4 odst' 3 zákona č' 565Í990 Sb ' o mistnich poplatcích, Ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 
'zákon

9 misln ch poplětcich')
'8 4 odsi' 1 záhona o mistnich popalcích
3 

s 4 odst.2 zákona o místních poplatcích



(1)

Čl.5
ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohtásit zvláštní užíVání Veřejného plostranství správci poplatku

nejpozději 15 dní před zahájením uŽíVání Veřejného prostlanství' Vpřípadě UŽiVání

Veřejného prosiranství po dobu kratší' než 3 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnÓst

nejpozději V den zahájení užíVání Veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na

sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací

povinnost nejblíže následující pracovní den'

V ohlášení poplatník uvedea

a) jméno' popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu' obecný

identlfikátol' byl-li přidělen' místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání' popřípadě

další adresy pro doručování; práVnická osoba uvede téŽ osoby' ktelé jsou jejím

jménem opráVněny jednat V pop|atkových Věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů p]atebnÍch služeb' Včetně poskytovatelů

těchto sluŽeb V zahraničí' užíVaných V souvislosti s podnikatelskou činností,

V případě, že předmět poplatku souvisís podn]katelskou činností poplatníka'

c) další Údaje rozhodné pro stanovení Výše poplatkové povinnosti, zejména

předpokládanou dobu' způsob, místo a Výměru užívání Veřejného prostranství,

Včetně skutečnostídokládajících Vznik nároku na Úlevu nebo přÍpadné osvobozenÍ

od poplaiku.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území ěIenského státu Evropské unie,

jiného sm1uvního státu Dohody o EVropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské

konfederace, Uvede kromě Údajů poŽadovaných V odstavci 2 adresu svého zmocněnce

V tuzemsku pro doručoVání'5

Dojde-li ke změně údajů Uvedených V ohlášenÍ, je poplatník nebo plátce povinen tuto

změnu oznámii do 15 dnů ode dne, kdy nastala.o

Po ukonóeni užíVánÍ Veřejného prostranstvíje poplatník povinen ohlásit skutečný stav

Údajů uvedených v odst' 2 písm' c) nejpozdějido 15 dnů.

čl.6
Sazba PoPlatku

(1) sazba poplatku čini za každý i zapoéaiý m'z a kaŽdý i zapoěaiý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení slouŽících plo poskytování služeb

10'- Kč
50'- Kč

500'- Kč
b) za umístěnídočasných staveb sloužících plo poskytování prodeje '-''.'''..''.'''Kč
c) za umístění zařízení sloužících Dro poskvtování prodeíe Kč

t2)

(3)

(4)

(5)

-zal m'zader
- za 1 m2 a měsíc
- ,^ tÍvalé umístění za ] m'] a mk

a 
s 14a odst' 1 zákona o míslních pop]atcích

15 1aa odst 2 zál.ona o mLslnich pop atcich
" s 14á ods| 3 záhona o mistniCh poplatcich



d) za provádění Výkopových prací ''''.'..''. Kč

e) za umístění stavebních zařízení ''.'.''. ''.'.''-''''.'''''.''.''-'. Kě

'za uňístění stavebního zaiízení za každý l m'za den 1,- Kč
_ za 5kladku 5Ia\ebniho malerialu pii s!a\be ob)'Íného domu_(na klery b)lo

vydáno stavební povolení' neboje stavba oh]áŠena) za kazdý ] m' a den 1'- Kč

f) za umístění reklamnich zařízeni ...'..'''' Kč

- do 1 metru čtverečního za ] rn2 a den
- od i metru čfuerečního ýše za 1 m2 a den

3f Kč
5'- Kč

za umísteni skláClek za kaŽdý L Ín: a den r0'- Kč

- za vyhrazení tŤvalého parkovaciho místaza každý 1 nr2a den 2'- Kč

i) za užívání Veřejného prostranství pro kulturníakce '-''''.'..'.''''.''''''.'.-..''''''-'''' Kě

- za užívání veřejného plosÍanství pro kultumí akce sázba činí za 1 m2 a den 1,- Kč
- v ostatních přípa.lech sazba činí za l m2 a den 3'- Kč

j) za užíVání veřejného plostranstvípro sportovní akce ''.''.'.''.'.''''''.''.'. Kč

_ za použití pro kulturní a spoťo\Ťtí akce za každý l n' a den 1,- Kč
k) za UžíVáníVeřejného prostranství pro reklamní akce '''''.'.''.''''''''.'..'.''..''.''''' Kč

|\ za užíýání veřejného prostranstvi pro potřeby tvorby fi|mových a televizních

dě|''''-''.''''.''''''.'.''.'.'' .'''''' '''.''.''.''. Kč'

Ól' 7

Splatnost poplatku

('1) Poplatek Ve Výši stanovené podle čl' 6 odst' 1 je splatný;

a) při uŽíVání veřejného prostranstvÍ po dobu kratší ']5 dnů nejpozději V den zahaeni

užiVáni Veřejného prostranství'

b) při uŽíVání Veřejného prostranství po dobu 15 dnů nebo delší nejpozději do 30 dnů

od zahájenÍ uŽíVání Veřejného prostranství / Vden Ukončení uživání Veřejného

prostlanství'

(2) Poplatek podle čl' 6 odst' 2 je splatný do konce příslušného kalendářního Íoku'

(3) Připadne_|i lhůta splatnosti na sobotu' neděli nebo státem Uznaný svátek' je dnem, Ve

kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíŽe následující pracovní den'

Čl. 8

osvobození a úlevy

(1) Poplaiek se neplatí:

a) zaýyhlazeni lNalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou7'

s 4 odsl 3 pos ed1í véta zákona o rrlsLaj(1 popla|cich



b) z akcí pořádaných na Veřejném prostranství' jejichž výtěžek je uróen na charitativní

a Veřejně prospěšné účely8'

Č|.9
Navýšeni poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem Včas nebo Ve správné Výši' Vyměří mu

obecní úřad poplatek platebním výměrem''g

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo cást 'těchto 
'poplatků 

může obecní

úiad zvýšit až na trojnásobek: toto zvýŠeníje piislušenstvim poplatku' '

čl. to
zrušovací ustanoveni

Zrušuje se obecně závazná Vyhláška č. 1 '/2oo5 o místním poplatku za Užiýání

veřejného prosiranstvi, ze dne 7' 2. 2005

čl. 11

Účinnost

Tato Vyhláška nabýVá úóinnosti dnem 1' 1' 2o11 / patnáctým dnem po dni vyhlášení'

fu-qls+ptu
Milena Kaplanová

místostarostka

Vyvěšeno na úřednídesce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

í1.42-'L01o

)BĚČNl
?ánňi

i571211

3 
s 4 odsi' 1zákona o mistnich popLatclch

9 s 11 odst' 1 zákona o mlstních poplatcich

'u 6 11 odst 3zákona o mistnich poplalcich

''šaorái'č''1o0/l988So''oos;iáirimzabezpecerí'veznenlpozdějslchpledpisů


