
 
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Uhřice č. 1/2005,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 
 
Zastupitelstvo  obce  Uhřice  se  na  svém zasedání dne  14.12.2005 usneslo vydat  na  základě  §  14 odst.  2  zákona  č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 
     Obec Uhřice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) zavádí místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (dále jen “poplatek”).
 

Čl. 2
Veřejné prostranství

 
     Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství  považují všechny silnice, ulice, místní komunikace, chodníky,
veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení p.č. 1540/2,495/34,1501/56 v KU Uhřice a vyznačené na
mapě v příloze č.1.
 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost   

 
      1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného
prostranství.
 
     2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého
pobytu, jde li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která
je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla úctu u peněžních ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
 

Čl. 4
Poplatek za užívání veřejného prostranství

 
     1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
umístění  zařízení sloužící  pro  poskytování prodeje  a  služeb  ,umístění stavebních  nebo  reklamních  zařízení,  zařízení
cirkusů, lunaparků, a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa,užívání tohoto
prostranství pro kulturní a sportovní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 
      2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby,které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku. Užívá li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za
zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
 
     3)  Poplatek  se  vybírá  počínaje  dnem,  kdy začalo užívání veřejného prostranství,do dne,  kdy  užívání veřejného
prostranství skončilo,(zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu odstranění lešení, zaházení
výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku a pod.).
 

Čl. 5
Sazba poplatku paušální částkou

 
     1) Obec stanovuje poplatek  následovně:
                                         
a)  za  umístění  zařízení  sloužících  pro  poskytování  prodeje  a  služeb                                      .           



.                                                                                                            ............Kč za rok
b)  za umístění  reklamního zařízení všeho druhu                              .............Kč za rok
c)  za umístění stavebního zařízení po dobu platnosti stavebního
      povolení                                                                                         .............Kč  za rok
d)  za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osob. auta               ..............Kč  za rok
e)  za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákl. auta                 200,  Kč  za rok
 
     2)  Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 veřejného prostranství  a každý i započatý den užívání:
a)  za umístění skládky všeho druhu                                                          0,10 Kč
b)  umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb            5,  Kč.
c)  za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí                      20,  Kč
d) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby                                                         
    filmových a televizních děl                                                                    5,  Kč
          
     3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství jedním poplatníkem ve stejném období se
platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
 

Čl.  6
Splatnost  poplatku

 
    1)  Při placení v hotovosti je poplatek splatný v den vzniku poplatkové povinnosti.
    
     2)  V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 

Čl.  7
Osvobození a úlevy

 
     Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:
     a)    uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejné účely.
     b)    invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.
 
 

Čl.  8
Zrušovací ustanovení

 
     Zrušuje se vyhláška č. 1/99. Obecně závazná vyhláška obce Uhřice o místních poplatcích.
 

Čl.  9
Účinnost

 
     Tato vyhláška  nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.
 
 
 
 
 
 
     .........................................                                                ..............................................
           Jaroslav Janek                                                                      Karel Riesner
           místostarosta                                                                           starosta
 
 
 
 
 
 
 
          Vyvěšeno na úřední desce dne :  15.12.2005
 



          Sejmuto z úřední desky     dne: 31.12.2005   

 
ZPĚT


