MESTYS NÁMEšr NA HANÉ
Obecne závazná vyhláška C. 3/2010,
o místním poplatku za užívání verejného prostranství
Zastupitelstvo

mestyse Námešt na Hané se na svém zasedání dne 9.12.2010

C.UZ/2/9/2010 usneslo vydat na základe

§ 14

usnesením

odst. 2 zákona C. 565/1990 Sb., o místních

poplatcích, ve znení pozdejších predpisu a v souladu s

§ 10 písmo d)

zákona C. 128/2000

ve znení

Sb., o obcích (obecní zrízení),

a

§ 84

odst. 2 písmo h)

pozdejších

predpisu,

tuto

obecne závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

CI. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Mestys Námešt na Hané touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání verejného
prostranství (dále jen "poplatek").

(2)

Rízení o poplatcích vykonává úrad mestyse (dále jen "správce poplatku").1

CI. 2
Predmet poplatku a poplatník
(1)

Poplatek za užívání verejného
prostranství,

kterým

se rozumí

prostranství
provádení

se vybírá za zvláštní
výkopových

prací,

užívání verejného

umístení

docasných

staveb a zarízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístení stavebních
nebo reklamních

zarízení,

zarízení

cirkusu, lunaparku

a jiných obdobných

atrakcí,

umístení skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potreby tvorby filmových

a televizních

del.2

(2)

Poplatek za užívání verejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
verejné prostranství zpusobem uvedeným v odstavci 1.3

CI.3
Verejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání verejných
uvedena jmenovite

v príloze

C.

1 a další verejná

prostranství,

prostranství,
jejichž

užívání

která jsou
podléhá

zpoplatnení místním poplatkem za užívání verejného prostranství, jsou graficky vyznacena
na mape v príloze

C.

2. Tyto prílohy tvorí nedílnou soucást této vyhlášky.

CI. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy zacalo užívání verejného prostranství, a trvá až
do dne, kdy toto užívání fakticky skoncilo.

1 § 14 odst. 3 zákona c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
o místních poplatcích")
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Ir
I

ve znení pozdejších

]

predpísu (dále jen "zákon

CI. 5
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání verejného
nejpozdeji

5 dní pred zahájením

užívání verejného

prostranství

prostranství.

správci poplatku
V prípade užívání

verejného prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozdeji v den zahájení užívání verejného prostranství. Pokud tento den pripadne na
sobotu, nedeli nebo státem uznaný svátek, je poplatník

povinen

splnit ohlašovací

povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)

V ohlášení poplatník uvede4
a)

jméno, poprípade jména, a príjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor,

byl-Ii pridelen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, poprípade

další adresy pro dorucování;

právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím

jménem oprávneny jednat v poplatkových vecech,
b)

císla všech svých úctu u poskytovatelu
techto

služeb v zahranicí,

užívaných

platebních služeb, vcetne poskytovatelu
v souvislosti

s podnikatelskou

v prípade, že predmet poplatku souvisí s podnikatelskou
c)

další

údaje

skutecnou

rozhodné

pro

stanovení

výše

cinností,

cinností poplatníka,

poplatkové

dobu, zpusob, místo a výmeru užívání verejného

povinnosti,
prostranství,

zejména
vcetne

skutecností dokládajících vznik nároku nebo prípadné osvobození od poplatku.
(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlište na území clenského
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodárském

státu Evropské unie,

prostoru nebo Švýcarské

konfederace, uvede krome údaju požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocnence
v tuzemsku pro dorucování.5
(4)

Dojde-Ii ke zmene

údaju uvedených

v ohlášení, je poplatník

povinen tuto zmenu

oznámit do 15 dnu ode dne, kdy nastala.6

CI. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku ciní za každý i zapocatý
a)

za umístení

docasných

m2

a každý i zapocatý den:

staveb a zarízení

sloužících

..........................................................................................................................

4

pro poskytování

služeb
1 O Kc

b)

za umístení zarízení sloužících pro poskytování prodeje

100 Kc

c)

za umístení reklamních zarízení

100 Kc

d)

za umístení zarízení lunaparku a jiných obdobných atrakcí

100 Kc

e)

za umístení skládek

10 Kc

f)

za užívání verejného prostranství pro reklamní akce

10 Kc

§ 14a

odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5

§ 14a odst.

6

§

f

CI. 7
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek ve výši stanovené
prostranství.

podle cI. 6 je splatný v den zahájení užívání verejného

(2)

Pripadne-Ii lhuta splatnosti na sobotu, nedeli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

CI. 8
Osvobození
Poplatek se neplatí z akcí porádaných na verejném prostranství, jejichž výtežek je urcen na
charitativní a verejne prospešné úcelyl.

CI. 9
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-Ii poplatky zaplaceny poplatníkem
úrad mestyse poplatek platebním výmerem.8

vcas nebo ve správné výši, vymerí mu

(2)

Vcas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo cást techto poplatku muže úrad
mestyse zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je príslušenstvím poplatku.9

CI. 10
Úcinnost
Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1.1.2011 .

.qczft/~
Ing. Antonín Kurfurst

Mgr. Marta Husicková
starosta

m ístostarosta

Vyvešeno na úrední desce dne: 10. !ci. 1010
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§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Príloha cís. 1 k OZV c. 3/2010

Vereiná prostranství v Námešti na Hané zpoplatnená místním poplatkem
za užívání vereiného prostranství
1. zámecká zahrada (pozemek p.c. 436, k.ú. Námešt na Hané)
2.

prostor pred kaplí Nejsvetejší Trojice na Hrade (pozemek p.c. 490/6 a p.c. 490/9, k.ú.
Námešt na Hané)

3. námestí T. G. Masaryka (pozemek parc.c. 774/1 a p.c. 777, k.ú. Námešt na Hané)
4. louka nad amfiteátrem (pozemek p.c. 477, k.ú. Námešt na Hané)
5.

ulice Sokolská (pozemek

p.c. 784/2 a 784/3,433/8,

k.ú. Námešt na Hané)

6. ulice Procházkova (pozemek p.c. 782/1, k.ú. Námešt na Hané)
7. ulice Vanourkova (pozemek p.c. 787/1, k.ú. Námešt na Hané)

Další vereiná prostranství, ieiichž užívání podléhá zpoplatnení místním poplatkem za
užívání vereiného prostranství

I.

komunikace parc.c. 775 v k.ú. Námešt na Hané od císla popisného 245 po císlo
popisné 250 v Námešti na Hané

2. komunikace parc.c. 730/2 v k.ú. Námešt na Hané od císla popisného 16 v Námešti na
Hané vedoucí k amfiteátru

3. komunikace parc.c. 830/2v k.ú. Námešt na Hané
popisné 584 v Námešti na Hané

4. verejná zelen parc.c. 502 v k.ú. Námešt na Hané
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Další váejná prostranství podléhající zpoplatnení
místním poplatkem za užíváni verejného prostranství

Katastrální území: Námešt' na Hané
Merítko 1 : 2000
20

o

1ICJlI::::JW::::.:.:'

20

==:=JI__

40

60

c:====- __

SOm

Phloha

C.

2

Další verejná prostranství podléh(~jící zpoplatnen!
m!stnirn poplarkem za užíván! verejného prostranství
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