MESTYS LEDENICE

obecné závazná vyhláška č.2l20l1
o místnímpoplatku za užíváníveřejného prostranství
Zastupitelstvo městyse Ledenice se na svém zasedáni dne 18.5.2011 usnesením č. 93
usneslo vydat na základě $ 14 odst. 2 zákona č. 56511990 Sb., o místníclrpoplatcích, ve znění

pozdějšíchpředpisůavsouladus$10písm.d)a$84odst.2písm.h)zákonač.

12812000

Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

(dále jen,,vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.

Městys Ledenice touto vyhláškou zavádi místnípoplatek za uŽíváni veřejného

2.

Řízenío poplatcích r,ykonává úřad městyse (dále jen,,správce poplatku")l)

1.

2.

prostranství (dále j en,,poplatek)

ČIánek z
Předmět poplatku a poplatník
Poplatek za uživáníveřejného prostranství se vybírá za zvláštní uživáni veřejného
prostranství' kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařizení slouŽícíchpro poskýování prodeje a sluŽeb, pro umístěnístavebních
nebo reklamnich zaÍízení,zaŤízenícirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakc|
umístění skiádek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a uživánítohoto prostranství
pro kulturní' sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmoých a televizních
děl.2)

Poplatek za užíváníveřejného prostranství platí fyzlcké i..právnické osoby, které
užívajíveřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci l.')

Článek:

Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užíváni veřejných prostranství, která jsou graťrcky
vyznačenana mapě v příloze číslo1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této lyhlášky.

Článek 4
Vznik a zán|k poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo uŽíváni veřejného prostranství atrvá aŽ do dne,
kdy toto užívánífakticky skončilo.

předpisů
') $ 14 odst' 3 zákona č. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
(dále jen ,,zákon o místníchpoplatcích")
') 5 4 odst' I zákonao místníchpoplatcích
3)
5 4 odst. 2 zákonao místníchpoplatcích

Clánek 5
ohlašovacípovinnost

l.

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užíváni veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 5 dní pŤed zahď1ením užíváníveřejného prostranství. V případéužívání
veřejného prostranství po dobu kratšínež 10 dní je nutno splnit tuto povinnost
nejpozději v den zahájeni užíváníveřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní den.

2.

V ohlášení poplatník uvedea)
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-1i přidělen, místo pobýrr nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě dalšíadresy pro doručování; právnická osoba uvede téžosoby,

b)

J.

4.
5.

1.

kterou jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
číslavšech sých účtůu poskýovatelů platebních služeb, včetně poskýovatelů

těchto sluŽeb v zahran1či, užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, Že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,
c) dalšíúdaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užíváníveřejného prostranství,
včetně skutečnostídokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné
osvobození od poplatku.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru' nebo
Švýcarskékonfederace, uvede kromě údajůpoŽadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.s)
Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámitdo 15 dnů ode dne, kdy nasta1a.6)
Po ukončeníužíváníveřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný
stav údajůuvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15-ti dnů.

Článek 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činizakaždýi započaty m' akaŽdý i započaty den:
a) za umístěnídočasných staveb slouŽícípro

.....
pulty).

poskýování prodeje

b) za umístění zaŤizení pro posk1tování prodeje (např.stánky,
c) za umístěnídočasných staveb a zaŤízeni

slouŽícíchpro poskytování služeb.
d) zaprovádění výkopových praci .
e) zaumístění stavebnihozaŤizení ......
Í) zaumístění

g)

skládek

. .

..50,-

televizních děl.
h) za umísténizaŤízeni cirkusů

5 14a odst. 1 zákonao místníchpoplatcích
') 5 14a odst. 2 zákona o místníchpoplatcích
u)
5 14u odst. 3 zákonao místníchpoplatcích

Kč
Kč

Kč
Kč
....... 10,- Kč
....'.10,- Kč
3,3,-

zauživáníveřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových

a

o)

.. 10,-

10,-

Kč

..\o,_ \<i

2.

Měsfys Ledenice stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) zauživáni veřejného prostranství pro potřeby tvorby fiimových
...3.000,- Kč/týden
ate\eviznich dě1.
. '.. ' 1.500,- Kč/týden
b) za umístěnízařízeni cirkusů

Článek z
Splatnost poplatku
l.

2.

J.

Poplatek ve ýši stanovené podle článku 6 odst. 1je splatný:
a) při užíváníveřejného prostranství po dobu kratší3 dnů nejpozději v den zal'Éýeni
užívání veřej ného pro stranství'
b) při uživáni veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delšínejpozději do 7 dnů od
zahét1 ení užíváni veřej ného pro stranství.
Poplatek podle článku 6 odst. 2 je splatný nejdéle |.den zahájeni užíváníveřejného
prostranství. Jde-li o užíváníveřejného prostranství na více kalendářních let. ie
poplatek od druhého kalendářního roku splatný vŽdy 3O.března pro daný kalendářní
rok.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu' neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejbliže následující pracovní den.

Článek 8
osvobození a úlevy
l.

Poplatek se neplatí:
zakci pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšnéúče1y,7)

2.

od poplatků se osvobozují:

a) stavebníci, kteří umístili stavební zaŤízeni potřebné pro opravll fasády domu po
dobu 1 měsíce, za předpoklaďu, Že prostranství je pŤevzato po dokončení prací

a)
b)

odpovědným pracovníkem městyse,
osoby za umístnění skládky po dobu 3 dnů od zahájeniuŽívání,
volební strany za umístění reklamního zaŤízenípo dobu 30 dnů od zahájeniužíváni

Článek 9
Navýšenípoplatku

1.

2.

7)
8)
n'

Nebudou-ii poplatky zap\aceny pop)atnikem vias nebo ve správné výši, vyméři mu
úřad městysá poplaiek plut.bní- ýměrem' nebo hromadným předpisným sernarn.rl'.8)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můŽe úřad
mě styse zvýšit až na tr ojnásobek; toto zvýšeníj e příslušenstv ím poplatku.''

$ 4 odst.

I zákonao místníchpoplatcích

$11 odst. 3 zákonao místníchpoplatcích
s tt odst. 3 zákonao místníchpoplatcích

článek 10
Účínnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1.7.2011.

4{-

Ing. MichalYazaě
místostarosta městse

roslav Franěk
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