OBEC OLBRAMOVICE
Zastupitelstvo obce Olbramovice
obecně závaznávyhláška obce otbramovice
č.3/201 9,
o místnímpoplatku za užíváníveřejného
prostranství
Zastupitelstvo obce olbramovice
se na svém zasedání dne 1o.12.2019 usnesením
č' 17l7l2o19lZo usneslo vYdat na základě 14
zákona č.565/1990 Sb., o místních
§
PoPlatcích, ve znění PozdějŠÍchpředpisů (dále jen
,,zákon o místníchpoplatcích,,),

v

souladu

a § 84

s

§

10

písm,

a

d)
odst, 2 PÍsm, h) zákona Č. 128l2ooo
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecn
ě závaznouvyhláŠku (dále jen
vyhláška,,):
,,tato

čl. l

(1) obec
(2)

úvodníustanovení
olbramovice touto vYhláškou zavádí
místnípoplatek

prostranství (dále jen,,poplatek'').
Správcem poplatku je obecní úřad

za

užíváníveřejného

Olbramovice.1

čl. z
Předmět poplatku a poplatník
(1) PoPlatek za uŽÍváni veřejného prostranství se vybírá
za zvláštníužívániveřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístěnídočasných
staveb azařizení slouŽÍcíchpro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění
stavebních
nebo reklamních zařízení, zařizeni cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístěnÍ skládek, vYhrazení trvalého parkovacího
místa a užíváni tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní
akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních
dě1,2
(2) PoPlatek za uŽivání veřejného prostranství platí fyzické právnické
i
osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným
,l
v odstavci (dále jen
,,poplatník'';.s

čl. s
Veřejná prostranství
PoPlatek se Platí za uŽivání veřejných prostranství,
která jsou uvedena jmenovitě
v příloze Č, 1 a graficky vyznačena na
mapě v příloze č, 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou
součást této vyhlášky

§ 15 odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
zákonao místních pbpi"ňň
3
§ 4 odst, 2 zákonao místních bobrái.i.r.r
1

2

§ 4 odst. 1

(1)

(2)

čt. l
Ohlašovací povinnost
PoPlatník je Povinen ohlásit zvláštní uživání veřejného prostranství
správci poplatku
nejPozději 14 dní Před zahájením užíváníveřejného prostranství.
V případě uživání
veřejného Prostranství Po dobu kratšínež 14 dní, je povinen
splnit ohlašovací
Povinnost nejPozději v den zahájeni uživáni veřejného prostranství. pokud tento den
PřiPadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit
ohlašovací povinnost nejblíženásledující pracovní den.
V ohlášení poplatník uvedea

a)

b)

c)
(3)

(4)
(5)

jméno, PoPříPadě jména, a příjmenínebo název, obecný
identifikátor, by|-|i
Přidělen, místo PobYtu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro

doruČovánÍ;Právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem
oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

ČÍslavŠechsvých ÚČtŮ u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto sluŽeb v zahraniČÍ,užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,
v PříPadě, Že Předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,

dalŠÍÚdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu,
zPŮsob, místo a výměru uŽÍváni veřejného prostranství, včetně skutečností
dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvob ození od poplatku.

PoPlatník, který nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo švýcarské
konfederace, uvede kromě údajůpožadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.5

Dojde-li ke změně ÚdajŮ uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.o
Povinnost ohlásit Údaj podle odst, 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který
mŮŽe sPrávce PoPlatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí,
do
nichŽ má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku

na své úřední desce.7

a

14a odst. 2 zákona o místníchpoplatcích
§ ,14a
odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
§
t+a odst. 4 zákona o místníchpoplatcích
!7 § ,l4a
5

5

odst, 5 zákona o místních poplatcích

čl. s

(1)

Sazba poplatku
sazba poplatku

a)
b)

c)
d)

e)

óiní

za každý i započatý m2 a každý i započatý den.

zóna A
zóna B
za umístěnídoČasných staveb a zařizení sloužícíchpro poskytování služeb

.

Kč

3,-Kč,

za umístěnídočasnýchstaveb sloužícíchpro poskytování prodeje
na dobu nepřevyšujících24hodin

5,- Kč

3,- Kč

na dobu převyšujících24hodin

2,- Kč

1,- Kč

na dobu nepřevyšujicích24 hodin

5,- Kč

3,- Kč

na dobu převyšujících24hodin

2,- Kč

1,- Kč

za2až7den

2,- Kč

1,- Kč

za každý dalšíi započatý den

5,- Kč

3,- Kč

za umístěni zařízenísloužícíchpro poskytování prodeje

za provádění výkopových prací

za umístěnístavebníchzařizení
při opravě obytného domu

za

15

-

30 den

při opravě obytného domu za každý dalšíi započatý

0
g)

5,-

v ostatních případech a při stavbě obytného domu

za umístěni zařizeni lunaparků a jiných obdobných

den

3,- Kč

1,-Kč

5,- Kč

3,- Kč

3,- Kč

,l,_

atrakcí .1o,- Kč

Kč

5,-Kč

cirkusů
5,- Kč
3,-Kč
h) za umístěnískládek
5,- Kč
3,-Kč
i) za užívániveřejného prostranství pro kulturní akce
2,- Kč
1,-Kč
j) za uživáníveřejného prostranství pro sportovní akce
2,- Kč
1,- Kč
k) za uživáni veřejného prostranství pro reklamní akce
1o,- Kč
5,- Kč
l) za uŽivání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
za umístěni zařizeni

5,- Kč
(2)

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
zavyhrazení trvalého parkovacího místa

a)
b)

zaumístněníreklamníchzařízení

3,_

Kč

5,000,-Kč/rok 2,500,- Kč/rok
2.000,-Kč/rok 2.000,- Kč/rok

čl. s
Splatnost poplatku
Poplatek ve stanovené výšije sptatný:

a)

b)
(2)

Při uŽÍvání veřejného Prostranství po dobu kratší10 dnů nejpozději v den
zahájení
užívání veřej ného prostra nství,
Při uŽÍváníveřejného prostranství po dobu 1O dnů nebo delšínejpozději
do 15 dnů
od zahájení užíváníveřejného prostranství

Poplatek stanovený pauŠálníČástkou je splatný do 31.1. příslušného
kalendářního

roku,

(3)

PřiPadne-li konec lhŮtY splatnosti na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže
následující
pracovní den.

čt. z
Osvobození a úlevy
(1)

Poplatek se neplatí:
a)

za vYhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je džitelem průkazu
ZTp

nebo ZTP|P,

b)

z

akci Pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden
na

charitativní a veřejně prospěšné účely8.
(2)

Od poplatku se dále osvobozují:
provádění výkopových prací za první den
b) za umístněnístavebníchzařizeni při opravě obytného domu do 14 dnů
za umístnění stavebního zařizení při novostavbě rodinného domu na základé
žádosti plocha do 100 m2 max. 3 roky.

a)
c)

(3)

údaj rozhodný pro osvobození nebo Úlevu dle odst. 2 tohoto ělánku je poplatník

povinen ohlásit ve lhůtě 14 dnů.
(4)

V PříPadě, Že PoPlatník nesPlní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok
na osvob ození
nebo úlevu zaniká.9

8

9

§ 4 odst 1 zákonao místníchpoplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místníchpoplatcích

(1)
(2)

čt. g
Navýšenípoplatku
Nebudou-li PoPlatkY zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu
sPrávce PoPlatku PoPlatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným
seznamem.10
VČas nezaPlacené PoPlatky nebo Část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýŠeníjepříslušenstvímpoplatku
sledujícímjeho osud.11

čI. g
zrušovacíustanoveni
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3./2012 ze dne 12.3.2012

čl. to
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1.1.2O2O

František zoul
místostarosta
Vyvěšeno na úřednídesce dne: 12,12.2O1g
Sejmuto z úřední desky dne:

to

tt

§ 1,1 odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
§ 11odst.3 zákona o místníchpoplatcích

úL
lvan Novák
starosta

Příloha č.1 OZV é.312019
veřejná prostranství dle Čl. s ozv obce otbramovice č. 3l2o1g

Ídíse aktuálním rozsahem Územním plánem sídelního útvaru obce olbramovice

'o

Část obce Olbramovice Ves. jedná

se o

pozemky

ve

vlastnictví obce

tí Pozemky nepatřící do části obce Olbramovice Ves (zóna A) ve vlastnictví
olbramovice,

