OBEC HORNI POCAPLY
obecně závazná vyhláška obce Horní Počaply č. 5/2019,
o místním poplatku za užíVáníveřeiného prostranstvi
zastupitelstvo obce Horní Poóaply se na svém zasedání dne 12'12'2019 usnesením
č' 161412019 usneslo \,ydat na základě s 14 zákona č' 565/1990 Sb'' o místníchpoplatcÍch, ve
znění pozdějšÍch předpisů), a Vsouladu s s 10 písm' d) a s 84 odst' 2 písm' h\ zákona
č' 128l2ooo sb'' o obcích (obecní zřízení)' Ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecně záVaznou
Vyh]ášku (dále jen

(1)
(2)

',tato

vyhláška"):

čl. 1
Úvodní ustanovení
obec Horní Počaply touto Vyhláškou zavádí místnípoplatek za užíVáníVeřejného prostranství
(dále jen,'poplatek")'

spráVcem poplatku je obecní úřad obcé Horní Počap|y.

čl' 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)

Poplatek za \Žíváni Veřejného prostranství se Vybírá za zý|ášÍni užíVáníveřejného
plostranství, ldeým se rozumí provádění výkopových prací' umístěni dočasných staveb a
zařízení slouŽících pro poskytování prodeje a slUŽeb' pro umísiěnístavebních nebo
reklamních zařízení' zařízenícirkusŮ, lunaparkŮ a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek,
Vyhrazenl trvalého parkovacího místa a užívánítohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamnÍ akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl'1

(2)

Poplatek za UŽiuání Veřejného plostranství platí fyzické i práVnické osoby' které užíVajÍ
Veřejné plostlanství způsobem uvedeným V odstavcÍ 'l (dá|e jen
'poplatník")',

čl.3

Veřejná prostranství
Poplatek se platí za UŽíVání Veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě V příloze č
1 a graficky Vyznaěena na .napě v přílozé č' 2 Tyto přílohy tvoři nedilnou součást této Vyhlášky'

(1)

čl. 4
ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit zVláštní užíVáníVeřejného prostlanstvl spráVci poplatku
nejpozději 15 dnÍ před zahájením užíváníveřejného prostranství' V přÍpadě užíváníveřejného
prostranství po dobu kratšínež 2 dny, je povinen splnit ohIašovací povinnost ne]později v den

1

s 4 odst' 1 zákona o místníchpop atcích
4 odst' 2 zákona o místníchpop atcích

'?s

zahájeni uživání Veřejného prostranství' Pokud tento den připadne na sobotu' neděli nebo
státem uznaný svátek, je poplainík povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíženásledující
pracovní den'
(2)

V ohlášení poplatník uvede3

a)
b)

c)

jméno' popřípadě jména' a příjmení nebo název' obecný identifikátor, byl-li přidělen'
místo pob},tu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doruóování;
práVnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím jménem opráVněny jednat v
poplatkových Věcech,

ěisla Všech svých účtůu poskytovate|ů platebních sluŽeb' vóetně poskytovatelů těchto
sluŽeb v zahraničí,užíVanýchv souvislosti s podnikate]skou činností,V případě' Že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,

dalšíÚdaje rozhodné pro stanovení pop|atku' zejména předpok|ádanou dobu' způsob,
místo a Výměru uŽíVání veřejného plostranství' Včetnéskutečnostídokládajících Vznik
nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku'

(3)

Poplatník' kteÚ nemá sídlo nebo bydliště na územíólenského státu Evropské unie' jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskékonfederace,
uvede kromě údajůpožadovaných V odstavci 2 adresu svého zmocněnce V tuzemsku pro
doruóování'4

(4)

Dojde_li ke změně údajůuvedených V ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15

(5)

dnů ode dne' kdy nastala.s

Povinnost ohlásit Údaj podle odst' 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejnéne pro
iyio účelysprávcem poplatku na úřední desce'

(1)

a)
b)
c)
d)

e)
f)

s)
h)
i)

s 14a odst' 2 zákona o n']ístních poplatcích
s 14a odst' 3 zákona o ínístníchpoplatcích
5
s 14a odst' 4 zákona o místníchpoplatcích
3

a

j) zaVyhrazenítrvaléhoparkovacíhomísta'''''''''-''..''.''''''''''.''''
k) za užíVáníVeřejnéhoprostranství pro kulturní akce.''.''.
l) za uŽíVáníVeřejnéhoprostranství prosportovníakce'''''''''''
m) za užíVáníVeřejnéhoprostranství proreklar.níakce'''..''''''
n)

'''''''''''1oKč
.''.'''''.1o Kč

'''''''..'1o Kč
'''''..'''10Kč

za užíVáníVeřejného prostransiví pro potřeby tvorby filmových a te|evizních děl''' ''' ''' 1o Kč

čl. 6
Splatnost poplatku

(1)

.

Poplatek Ve stanovené výši je splatný:

a)

b)
(2)

při užíVáníVeřejného prostranství po dobu kratši 2 dnů nejpozději V den zahájení užíVání
Veřejného prostranstvi'
při užíVáníVeřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delši nejpozději v den ukončení
užiVáni Veřejného prostranstvi'

Připadne-li konec lhŮty splatnosti na sobotu' neděli nebo státem uznaný svátek' je dnem' Ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost sp]nit' nejblíženásledující pracovní den'

čl' 7
osvobození a úlevy

(1)

Poplatek se neplatí:
a) za ýyhrazení ÍNa|ého parkovacího mÍsta pro osobu' která je džitelem průkazu ZTP nebo
ZTPIP,
b)

z akcí pořádaných na veřejném prostranství' jejichž celý VýtěŽek je odveden na charitativní

a Veřejně prospěšné účely6'

(2)
(5)

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst' 1 tohoto článku je poplatník povinen

oh]ásit Ve lhůtě nejpozději V den kdy poplatková povinnost Vznikla'

V případě, že poplatník nesplni povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu Ve
lhŮtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem' nárok na osvobození nebo ú|evu
zaniká'1

čl.8
Navýšení poplatku

(6)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem Včas nebo Ve spráVné výši, vyrněri mu spráVce
poplatku poplaiek platebním Výmě.em nebo hromadným předpisným seznamem.3

3s 4 odst' 1 zákona o rnÍstníchpoplatcích
7
s 'l4a odst' 6 Žákona o rnistních poplatcích

(7)

Věas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků můŽe správce poplatku zvýšit az na
trojnásobeK toto zvýšeníjepříslušenstvímpoplatku sledujícím jeho osud'9

čl. ío
Účinnost
Tato vyhláška nabýVá účinnostidnem1.1.2020.

eťc.

;;;;"u,"*--;;;
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

16,42 ,

sejmuto z úředni desky dne:

1o
11

S 11 odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
S 11 odst. 3 zákona o místníchpoplatcích

7'o/q

