Obec Gerniv
obecně závazná vyhIáška č,.212011,
o místnímpopIatku za užÍváníveřejného prostranství
Zastupite|stvo
obce Černivse na svémzasedánídne g1'5,2011 usnes|ovydatna zák|adě
pop|atcích,
$ 14 odst.2zákona č.565/199o
sb., o místních
ve zněnípozdějších
předpisů
a
v sou|adus $ 10 písm.d) a S 84 odst.2 písm.h) zákonač;,128t2ooo
Sb', o obcích(obecní
zřizení),ve zněnípozdějších
předpisů,
tutoobecně závaznouvyh|ášku(dá|ejen ,,vyh|áška..):

cl. í
Úvodní ustanovení
( 1 ) obec Černivtoutovyh|áškou
zavádímístnípop|atekza uživání
veřejnéhoprostranství
(dálejen,,pop|atek..).
(2) Řízenío poplatkuvykonáváobecníúřadČerniv(dá|ejen ,,spráVce
pop|atku..).í

cl. z
Předmět pop|atku a pop|atník
(1) Pop|atekse vybíráza zv|áštníuživání
veřejnéhoprostranství,
kte1ýmse pro úěe|ytéto
vyh|áškyrozumíprováděnívýkopovýchprací,umístění
dočasnýchstaveb a zařízení
slouŽících
pro poskytování
prodejea s|uŽeb,umístění
stavebníchnebo rek|amních
zařízení, zařizeni cirkusů,|unaparků
a jiných obdobnýchatrakcí,umístěnísk|ádek'
vyhrazenítrva|ého
parkovacíhomístaa užívání
tohotoprostranstvÍ
pro rek|amní
akce
nebopropotřebytvorbyfi|mových
a te|evizních
dě|.2
(2) Pop|atekp|atífyzickéi právnickéosoby, kteréuŽívají
veřejnéprostranství
způsobem
uvedenýmv odstavci1.3

čl.s

Veřejná prostranství
pod|etétovyh|ášky
Pop|atek
se p|atí
za užívání
prostranstvía,
veřejných
uvedených
v pří|oze
ě' 1 a grafickyznázorněných
v pří|oze
é'2 k tétovyh|ášce'

čl.+
' s t+ odst.3 zákona č.565i199oSb', o místních
pop|atcích,
ve zněnípozdějších
předpisů(dá|ejen ,,zákon
o místních
popIatcích..)
pop|atcích
i S 4 odst'1 zákonao místních
poplatcicn
] s + oost.2zákonao místních
" S 34 zákonač.12812000
Sb.,o obcích(obecnízřizení),
ve zněnípozdějších
předpisů(,,Veřejným
prostranstvÍm
jsou všechnanáměstí,u|ice,.trŽištá
chodníky,veřejnáze|eň,paiky a dalšípr.oštory.pristupne
kaŽdémubez
omezení,
tedys|oužící
obecnémuuŽiváni,a to bez ohieduna v|astnicíví
k tomutóprostóru..)--'

Vzn i k a zánik poplatkové povinnosti
Pop|atekse p|atíod prvéhodne, kdy zaéa|oužívání
veřejnéhoprostranství,
až do dne, kdy
totouŽívání
faktickyskonči|o.

ěl. s
ohlašovací povinnost
je povinenoh|ásitzv|áštní
(1) Pop|atník
užívání
veřejnéhoprostranství
správci pop|atku
nejpozdějiv den zahájeníuživániveřejného
prostranství.
Pokudtentoden připadnena
sobotu,nedě|inebo státem uznanýsvátek,je pop|atník
povinensp|nitoh|ašovací
povinnostnejb|íŽe
pracovní
nás|edující
den.
(2) V oh|ášení
pop|atník
uvedes
a) jméno,popřípadějména,a příjmení
nebo název nebo obchodnífirmu,obecný
identifikátor,
by|.|ipřidě|en,místopobytunebo síd|o,místopodnikání,
popřípadě
da|šíadresypro doruěování;
právnickáosoba uvedetéŽosoby,kteréjsou jejím
jménemoprávněnyjednatv pop|atkových
věcech,
b) čís|avšechsvých Účtůu poskytovate|ů
p|atebních
s|uŽeb,včetněposkytovate|ů
těchto s|uŽebv zahraničí,
uŽívaných
v souvis|ostis podnikate|skou
ěinností,
v případě,
Že předmětpop|atku
souvisíspodnikatelskou
pop|atníka,
činností
c) da|šíúdaje rozhodnépro stanovenívýše pop|atkovépovinnosti,zejména
předpok|ádanou
dobu, způsob,místoa výměruuŽíváníveřejnéhoprostranství,
včetněskuteěnostízak|ádajících
vzniknárokuna osvobození
od pop|atku.
(3) Pop|atník,
ktenýnemá síd|onebo byd|iště
na územíč|enského
státu Evropskéunie,
jinéhosm|uvního
státu Dohodyo Evropském
prostorunebo Švýcarské
hospodářském
konfederace,uvedekroměúdajů
požadovaných
v odstavci2 adresusvéhozmocněnce
v tuzemskuprodoručování.6
(4) Dojde-|ike změně údajůuvedenýchv oh|ášení,
je pop|atník
povinentuto změnu
oznámitdo 15 dnůode dne,kdy nasta|a.7

ct.6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatkuěinízakaždýi zapoěatým2 akaždýi započatý
den:
a) za prováděnívýkopovýchprací

5,. Kě,

b) za umístěnídočasných
proposkytování
stavebsloužících
prodejea s|uŽeb 5,. Kč,
c) za umístěnizařízenis|ouŽících
pro poskytování
prodejea s|uŽeb

5,. Kč,

d) za umístění
stavebníchzařízení

5,- Kč,

e) za umístění
rek|amníchzařízeni

5,- Kě,

cirkusů,
|unaparků
a jinýchobdobných
0 za umístěnízařizení
atrakcí
g) za umístěnísk|ádek

5,- Kč,

poplatcích
] s t+aodst'1 zákonao místních
pop|atcích
], s t+aodst.2 zákonao místních
pop|atcích
$ 14a odst.3 zákonao místních

1o..Kč'

h) za uŽívání
veřejnéhoprostranství
pro rek|amní
akce
i)

1o,-Kč,

za užívání
veř' prostranství
pro potřebya tvorbufi|mových
a te|evizních
děl

5,-Kč^

(2) obec stanovujepop|atek
paušální
částkou:
a) za vyhrazení
parkovacího
trva|ého
místaproosobníautomobi|

200,-Kč/rok,

b) zavyhrazenÍtrva|ého
parkovacího
místapronák|adní
automobi|

2 000,.Kě/rok,

c) za umístění
zařizenísloužících
pro poskytování
prodeje

1 000'-Kč/rok.

cl. t
Splatnostpoplatku
(1) Pop|atek
je sp|atný:
a) při uŽívání
prostranství
veřejného
po dobukratší
než5 dnů,nejpozději
v den zahájeni
uživáníveřejnéhoprostranství,
b) při uŽívánÍ
veřejnéhoprostranství
na 5 a vícednůa nepřesáhne.liuŽívání
do více
kalendářních
|et, nejpozději
do 7 dnůpo skončení
užívání
prostranství,
veřejného
c) přesáhne-|iuŽívánído více ka|endářních|et, v prvníma da|ších|etech uŽivání
přís|ušná
částpop|atkuza příslušný
ka|endářní
rok nejpozdějido konce takového
ka|endářního
roku a v pos|edním
roce uŽivánínejpozdějido 7 dnů po skončení
užív
áni veřejnéhoprostranství.
(2) Pop|atekstanovenýroěnípaušá|ní
částkouje sp|atnýnejpozdějido 30 dnůod počátku
kaŽdého
pop|atkového
roěního
období'
(3) Připadne.|i|hůtasp|atnostina sobotu,nedě|inebo státemuznanýsvátek,je dnem,ve
je pop|atník
kterém
povinensvojipovinnost
sp|nit,nejb|íŽe
pracovňíden.
nás|edující

ct. I
osvobození
(1) Pop|atkunepod|éhají
:
a) akce pořádanéna veřejnémprostranství,
jejichŽvýtěŽekje určenna charitativní
a
veřejněprospěšné
úěe|y,
b) vyhrazenítrva|ého
parkovacího
místaproosobuzdravotněpostiženou.
(2) Dá|ese od poplatkuosvobozujídrŽite|é
průkazu
zTP,ZTPP'8

ct.9

Sb.,o sociá|ních
zabzpečení,
'5 86 zákonač.1oo/1988
ve zněnípozdějŠích
předpisů

Závěrečná ustanovení
(1) Nebudou-lipop|atkyzap|acenypop|atníkem
včasnebo ve správnévýši,vyměřímu
pop|atek p|atebnímvýměrem nebo lrromadnýmpředpisným
:::1""T"#oplatku
(2) Včasnezap|acené
pop|atkynebo částtěchtopoplatků
správce pop|atkuzvýšit
ažna trojnásobek;
je příslušenstvím
totozvýšení
'9ř"
poplatku.1o

čl.lo
Zrušovací
ustanovení

Zrušujese obecnězávaznávyh|áška
ě' 5/2oo5,o místním
pop|atku
za užívání
veřejného
prostranství,
ze dne27' 12.2oo5'
č l.t t
Účinnost

Tatovyhláška
nabýváúčinnosti
z důvodu
naléhavého
obecného
zájmudnemvyh|ášení'
/') /

&/

,/

C./ Josefzarui)'
místostarosta

V y v ě š e nnoa úřednídes dne:
ce .
Sejmutoz Úřednídeskydne:.

ns
1J-odst.1-zákonaomistních
pop|atcích
'" s 11 odst.3 zákonao mistnicn.pópiáición

'.',2011
'2011

Příloha č.I k obecně závazné vyhlóšce č.2/20] ]

Parcela č, 469
274/5
286/4
286/10
300/r0
300/18
35/I
35/2

3s/3
475/2
475/3
475/6
476/I
476/12
476/17
476/r8
476/5
476/6

