O b e c Mlékojedy
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 2/2006
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VĚŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo obce Mlékojedy se usneslo dne 4.10.2006 vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Obec Mlékojedy vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství.
(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Mlékojedy (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve
věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství1) zvláštními způsoby, kterými se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a
jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních
děl.

Čl. 3
Veřejné prostranství
Poplatku za užívání veřejného prostranství v obci podléhají tato místa v obci, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru : náves před budovou OÚ k silnici, druhá náves u telefonní budky s
přilehlými místními komunikacemi a chodníky, místní komunikace od DPS k hlavní silnici, chodníky
podél celé silnice III. třídy, která prochází obcí, místní komunikace za kostelem, ulička od kováře ke
garážím.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1)
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Čl. 4
Poplatník
Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným
v Čl.2

Čl. 5
Ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 5 dní
před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní, je
nutno splnit oznamovací povinnost nejpozději v den vzniku.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a identifikační číslo
organizace. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede
též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti 2).
Poplatník uvede zvláštní způsob užívání veřejného prostranství, rozsah užívání veřejného
prostranství (výměr) a dobu jeho užívání.

(3) Poplatník je povinen neprodleně oznámit překročení dohodnuté doby užívání a plochu
převyšující dohodnutý rozsah užívání veřejného prostranství.
(4) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit
správci poplatku do 5 dnů a nahlásit rozsah záboru veřejného prostranství v m2 .

(5) Ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti podle této
vyhlášky se správci poplatků předkládá na tiskopise o vzniku a zániku poplatkové povinnosti
vydaném správcem poplatků.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v
Čl. 2 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo
uvedeno do původního stavu.

………………………………………………………………………………………………..
2)

§ 33 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správně daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl.7
Sazby poplatku
(1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 užívaného
veřejného prostranství a započatý den :
a) za provádění výkopových prací ………………………………………………………..10,-Kč
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb…. 5,-Kč
c) za umístění stavebních nebo reklamních zařízení ………………...……………………...6,-Kč
d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ………….…………….. 100,- Kč
e) za umístění skládek /například písku, stavebního materiálu)……………………………. 6,-Kč
f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa……………………………………………..
1,-Kč
g) za užívání prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce…… …………………….6,-Kč
h) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl …………………………………………10,-Kč

(2)Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k
činnosti využije.
(3) Paušální částka poplatku činí :
a) za umístění reklamního zařízení ……………………………………………100,- Kč / měsíc
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa : osobní automobil…………….1.200,-Kč / rok
nákladní automobil,autobus a jiné dopravní prostředky………..3.600,- Kč / rok

Čl. 8
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství, nejpozději v den, kdy bylo s
užíváním veřejného prostranství započato.
(2) Při užívání veřejného prostranství delší než 60 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom
kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den,
kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 30.11.
příslušného kalendářního roku.

(3) Poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném
měsíci.
(4) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 28.2. příslušného kalendářního
roku.
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Čl. 9
Osvobození
(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.3)

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit
písemně nebo ústně do protokolu :
a) ve lhůtě stanovené v Čl. 5 této vyhlášky
b) v případě vzniku osvobození po splnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode
dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození
(4) Správce poplatku, který poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 10
Vymáhání nedoplatků
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatky platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze
dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

(3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží
tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen.
Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

…………………………………………………………………………………………………………………………
3)

§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 11
Sankce
Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě ohlašovací povinnost vyplývající z této vyhlášky,
může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………………………..

……………………………

Bureš Stanislav
místostarosta obce

Kopřiva Vladimír
starosta obce

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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