Obec Strážovice

Obecne závazná vyhláška c. 3/2007,
o místním poplatku za užívání verejného prostranství

Zastupitelstvo obce Strážovice se na svém zasedání dne 30.11.2007 usnesením C. 2
usneslo vydat na základe § 14 odst. 2 zákona C. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znení, a v souladu s § 10 písmo d) zákona C. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zrízení), a § 84 odst. 2 písm.h) zákona C. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zrízení), v platném
znení, tuto obecne závaznou vyhlášku:

CI. 1

Úvodní ustanovení
Obec Strážovice touto obecne závaznou vyhláškou (dále ~en "vyhláška") zavádí místní
poplatek za užívání verejného prostranství (dále jen "poplatek") ).
CI. 2
Verejné prostranství
Pro úcely této vyhlášky se za verejné prostranství považují prostranství konkrétne
uvedená v príloze C. 1 a znázornená na mape v príloze C. 2.
CI. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku predem ohlásit predpokládanou dobu, místo
a výmeru užívání verejného prostranství.
(2) Pri plnení ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdelit správci poplatku
príjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IC,
jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem,
uvede rovnež císla úctu u penežních ústavu, na nichž jsou soustredeny penežní prostredky
z její podnikatelské cinnosti.

I) § 4 zákona C. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu.

Ct 4
Sazba poplatku
(I) Sazba poplatku ciní za každý

i zapocatý

m2

a každý

i zapocatý

den:

a) za umístení zarízení cirkusu, lunaparku nebo jiných podobných atrakcí
10,-Kc,
b) za umístení docasných staveb a zarízení sloužících pro poskytování prodeje
10,-Kc,
nejvýše 50,- Kc za den
c) za užívaní verejného prostranství pro potreby tvorby filmových a televizních del 20,-Kc
d) za umístení skládky ostatního materiálu (napr. uhlí, drevo)
3,-Kc
e) za uložení zeminy a os1. materiálu pri provádení výkopových prací
5,-Kc
(2) Obec stanovuje poplatek paušální cástkou následovne:

a)
b)
c)
d)

za užívání reklamního zarízení do 5 m2
2.000,-Kc/rok,
za užívání reklamního zarízení do 12 m2
5.000,-Kc/rok,
za užívání reklamního zarízení nad 12 m2
10.000,-Kc/rok
za umístení skládky stavebního materiálu na stavbu rodinného domu po dobu platnosti
stavebního povolení
100,- Kc/rok
e) za uložení inertního materiálu na místo k tomu urcené
100,-Kc/tunu
(3) V prípade soubehu více zvláštních užívání jednoho verejného prostranství ve
stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Ct 5
Splatnost poplatku

(1) .Poplatek
prostranství.

podle ct

4 odst.

1 je splatný v den zahájení

užívání verejného

(2) Poplatek podle ct 4 odst. 2 je splatný k 1.12. príslušného roku s výjimkou bodu e),
který je splatný v den uložení.

Ct 6
Osvobození a úlevy
(1)

Osvobození a úlevy se neposkytují.

CI. 7

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška c. 1/2007 o místních poplatcích ..

CI. 8

Úcinnost
Tato vyhláška obce nabývá úcinnosti dnem 1.1.2008 .
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