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obecně závaznávyhláškač,.212007
obceHrochůvTýnec
o místnímpoplatkuza využivěni veřejnéhoprostranství
Zastupitelswoobce HrochůvT;inec vydává dne 3l.ledna 2007 na zák|adé$ 14 odst. 2
zÁkona ě. 565l|990 sb., o místníchpoplatcích,ve znění pozdějšíchpředpisůa v souladu s
ustanovením
$ 10 písm.d) a $ 84 odst.2 písm.i) zrákonaě. t28l2000Sb., o obcích(obecníňizeni),
ve znění zétkonač.234l2006
Sb..tutoobecnězávaznolwhlášku.
čt. t
Předmět poplatku
užívéní
veřejnéhoprostranství,
Poplatek za uživáni veřejnéhoprostranstvíse vybírá za zv|étštru
kterým se rozumíproviíděnívýkopovýchprací,umístěnídočasnýchstaveb azařizeni slouŽícíchpro
poskýování prodeje a sluŽeb,pro umístěnístavebníchnebo reklamnich zařizení,zatízenicirkusů,
lunaparkůa jiných obdobnýchatrakcí,umístěnískládek, vyhrazenítrvaléhoparkovacíhomístaa
užívinitohotoprostranstvípro kultumí,sportovnía reklamníakce nebo potřeby tvorby filmoqých a
televizrríchděl.

Čl.z

ZátkJadníustanovení
(1) obec HrochůvTýnec touto obecnézávaznouvyhláškou(dálejen ,,vyhláškď.)zavádímístní
(dálejen,,pop1ateK.)l.
poplatekz-avžívérrri
veřejnéhoprostranství
poplatku'' )
(2) Správu poplatku vykonává obecď uřad v Hrochově Týnci (dále jen .ospťávce
av řízenive věcechpoplatkuse posfupujepodle záů<ona
č.337l|992sb., o správcedanía
pozdějších
předpisů,
pokud
poplatků,ve zrrění
zákon č.565/1990Sb., o místníchpoplatcích,
j inak.
ve zněnípozdějšíchpředpisů,nestanoví

Čt.
s

Veřejnéprostranství
Pro účelytétovyhlríškyse za veřejnéprostranstvípovažujíprostranstvíkonkrétněuvedenáv příloze
této
na mapě v příloze č.2. Přílohač. 1 a přílohač.2 jsou nedílnousoučástí
č. 1 a znáuornéná
vyhlášky.
Čt.l
Poplatník
je frzická neboprávnická osoba,kteráuživáveřejnéprostranství
způsobemuvedeným
Poplatníkem
v čl.1 tétovyhlrášky.

l

poplatcích,ve zrěnípozdějších
předpisů
Sb. o místních
s l0 b zÁkonaě. 56511990

Strana 2

obecně závaznávyhláškaě.2 l 200.l
cl.5
ohlašovacípovinnost

je poplatníkpovinen ohlrásitnejméně10 dnípřed započetím
(1) Užívániveřejnéhoprostransťví
jeho užívání správci poplatku. V případě užívrání
veřejnéhoprostranstvína dobu kratší
jeden
je
než
den
nutno splnit tuto ohlďovací povinnostvůčisprávci poplatku nejpozději
před
den,
a|e
vždy
prostranství.
započetím
užívríní
ýž
(2) Při plnění ohlašovacípovinnosti je poplatníkpovinen sdělit správci poplatku příjmení'
jménonebonázev právnickéosoby,bydlištěnebosídlo,datumnarozeníneboIČ.

čle

Sazba poplatku
(l)
a)
b)
c)
d)
e)

Poplatek za užívétnt
veřejného prostranství činí za každý i započaty m2 a den užívaného
veřejnéhoprostranství:
za umístěnídočasnýchstaveb azaÍizeni sloužícíchpro poskytovráníslužeb
10Kč/m2,
za umístěnídočasnýchstaveb azaŤizeni sloužícíchpro poskytovráníprodeje
10Kč/ď,
zaptovádění lýkopových prací
10Kč/ď,
zaumístění stavebního zaŤizeni
l0 Kč/m2,
za umístěníreklamního zaŤízent

o za umístěnívelkoplošného
reklamníhozaŤizeruo qýměřereklamníplochy nad 10 ď
rýdennípaušál
100Kč'
paušál
měsíční
400 Kč,
ročnípaušiíl
4 000 Kč
o

za umístěníreklamního zaŤízení
o raýměřereklamníplochy od 1,5 ď do 10 m2 věetně

50Kč,
ýderrnípaušál
paušál
měsíční
200Kě'
ročnípaušál
2 000Kč
o za umístěď reklamníhozaŤízeni
o výměře reklamníplochy do 1,5ď včetně
fýdennípaušál
20 Kč,
měsíěnípaušál
60 Kč,
ročnípaušál
600 Kč,
100 Kč/ď,
0 za umístěnízaŤizerilunaparků,cirkusůa jiných obdobnýchatrakcí
g) zaumístěnískládek stavebníhomateriálu
10 Kč/m2,
h) zauživaniveřejnéhoprostranství
pro kulturníakce
10 Kč/m2,
i) zaužívaní
veřejnéhoprostranství
pro sportovníakce
10 Kě/m2,
j) zavžívaní
veřejnéhoprostranství
pro reklamníakce
l0 Kč/ď,
k) zavžívaniveřejnéhoprostranství
pro potřebytvorbyfilmovýcha televizníchděl
10 Kě/m2,
1) zavytuuení trvaléhoparkovacíhomístapro osobníautomobil
1 000 Kč/rok,
m) za vyhrazenítrvďéhoparkovacíhomístapro nríkladníautomobi|
2 000 Kč/rok
(2) Dnem se rozumíjeden kďendářní den bez ohledu na to' kterou a jak velkou črástdne
poplatníkk činnostivyťije.
čl.l
Vznik a zánik poplatkovépovinnosti
Poplatek se platíod prvéhodne, kdy došlok uživáníveřejnéhoprostranstvízpůsobemuveden:ýmv
ě|.5 až do dne, kdy toto užívánískončilo,zaŤizeníbylo odstraněnoa veřejnéprostranstvíbylo
uvedenodo původníhostaw.
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čt.s

Splatnost poplatku
Poplatekje splatný:
a) při uživáni veřejnéhoprostranstvípo dobu kratšísedmi dnůmnejpozději v den, kdy bylo s
uživárumveřejnéhoprostransWízapočato.
při
b)
uŽíváníprostranstvípo dobu delšísedmi dnůmje možnépoplatek rozdělit v jednom
kalendářnímroce do dvou stejnýchsplátek,přičemžprvní splátkaje splatná nejpozdějiv
den, kdy bylo s užívríním
veřejnéhoprostranství započ,ato
a zbyvqici splátka nejpozději do
15ti kalendářníchdnůod ukončení
vžívéní.
c) poplatek stanovený roční paušální ěástkou je splatný do 3O'června příslušného
roku.
kalendiířrrího
Čt.g
Osvobozenía úlevy
(1) Poplatkuza uživéní
veřejnéhoprostranství
nepodléhají:
pořádané
prostranství
na veřejném
a) akce
bez vstupného,nebo jejicM ýdělek je určenna
charitativnía veřejněprospěšné
účely.
b) vykrazen trvďéhoparkovacíhomístapro vozidlo přeprawjícíosobutěŽcepostiŽenounebo
osobutěžcepohybověpostiženou.
c) společenské
organizacese sídlemv obci HrochůvTýnecl čI.6,odst.1,písm.h)' D/.
(2) Právnickéosoby,kÍeré
majísídlona katastruobce HrochůvT;ýnec,majív případěč1.4' odst.l,
písm.e) sníŽenypoplatkyo 50oÁ.

Čt.ro

Závérečnéustanovení
(1) NebudeJi poplatek zaplacen včas nebo ve správné qýši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním qýměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou ěást můŽe
správce poplatku Twšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokroúluje na celé
koruny nahoru.
(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným
v souladu se ziíkonem č. 337lL992 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějšíchpředpisů,
povinnost nepeněžitépovahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení $ 37
citovaného zžkona o správě daní a poplatků.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, |ze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve k1erémpoplatková povinnost vznikla.
(4) Promlčecí lhůty jsou posuzovrány podle zákona č. 33711992 Sb., o správě daní a poplatků,
v e aněníp ozděj šíchpředpi sů.
(5) Správce poplatku můŽe na ziákladě Žádosti poplatníka vjednotlivých případech poplatek
sníŽit nebo prominout, ato z důvodu zmíměnínebo odstraněnítvrdosti.
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Člrr

Zrušovacíustanovení
Zrušujíse obecněávamé vyblráškyobce [kochůvTýnec:
a) o místnímpoplatku zavžívániveřejnéhoprostranstvíč,.512005ze dne 4.5.20a5'
b) dodatek k obecně závamé vyhlrášceé. 5/2005 o místnímpoplatku za vživáni veřejného
prostranství
ze dne |9.4.2006.

čl.tz

Účinnost
Tato obecně závanávyhláška obce nabývá úěinnosti15.dnemnfuledujícímpo jejímvyhlríšení.
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MiloslfiÝ Besperát
staroštaobce

Pet Schejbal
místoskrostaobce
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