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Obec Gerniv
obecně závazná vyhIáška č,. 212011,

o místním popIatku za užÍvání veřejného prostranství

Zastupite|stvo obce Černiv se na svém zasedání dne g1'5,2011 usnes|o vydat na zák|adě
$ 14 odst. 2zákona č.565/199o sb., o místních pop|atcích, ve znění pozdějších předpisů a
v sou|adu s $ 10 písm. d) a S 84 odst. 2 písm. h) zákona č;, 128t2ooo Sb', o obcích (obecní
zřizení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyh|ášku (dá|e jen ,,vyh|áška..):

cl. í
Úvodní ustanovení

obec Černiv touto vyh|áškou zavádí místní pop|atek za uživání veřejného prostranství
(dále jen,,pop|atek..).
Řízení o poplatku vykonává obecní úřad Černiv (dá|e jen ,,spráVce pop|atku..).í

cl. z
Předmět pop|atku a pop|atník

(1) Pop|atek se vybírá za zv|áštní uživání veřejného prostranství, kte1ým se pro úěe|y této
vyh|ášky rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení
slouŽících pro poskytování prodeje a s|uŽeb, umístění stavebních nebo rek|amních
zařízení, zařizeni cirkusů, |unaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění sk|ádek'
vyhrazení trva|ého parkovacího místa a užívání tohoto prostranstvÍ pro rek|amní akce
nebo pro potřeby tvorby fi|mových a te|evizních dě|.2

(2) Pop|atek p|atí fyzické i právnické osoby, které uŽívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odstavci 1.3

čl. s
Veřejná prostranství

Pop|atek pod|e této vyh|ášky se p|atí za užívání veřejných prostranstvía, uvedených v pří|oze
ě' 1 a graficky znázorněných v pří|oze é' 2 k této vyh|ášce'

čl. +

' s t+ odst. 3 zákona č. 565i199o Sb', o místních pop|atcích, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákono místních popIatcích..)
i S 4 odst' 1 zákonao místních pop|atcích
] s + oost. 2zákonao místních poplatcicn
" S 34 zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů (,,Veřejným prostranstvÍmjsou všechna náměstí, u|ice,.trŽištá chodníky, veřejná ze|eň, paiky a další pr.oštory.pristupne kaŽdému bezomezení, tedy s|oužící obecnému uŽiváni, a to bez ohiedu na v|astnicíví k tomutó prostóru..)- 

- -'

(2)



Vzn i k a zánik poplatkové povinnosti

Pop|atek se p|atí od prvého dne, kdy zaéa|o užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy
toto uŽívání fakticky skonči|o.

ěl. s
ohlašovací povinnost

(1) Pop|atník je povinen oh|ásit zv|áštní užívání veřejného prostranství správci pop|atku
nejpozději v den zahájení uživáni veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, nedě|i nebo státem uznaný svátek, je pop|atník povinen sp|nit oh|ašovací
povinnost nejb|íŽe nás|edující pracovní den.

(2) V oh|ášení pop|atník uvedes

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, by|.|i přidě|en, místo pobytu nebo síd|o, místo podnikání, popřípadě
da|ší adresy pro doruěování; právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v pop|atkových věcech,

b) čís|a všech svých Účtů u poskytovate|ů p|atebních s|uŽeb, včetně poskytovate|ů
těchto s|uŽeb v zahraničí, uŽívaných v souvis|osti s podnikate|skou ěinností,
v případě, Že předmět pop|atku souvisís podnikatelskou činností pop|atníka,

c) da|ší údaje rozhodné pro stanovení výše pop|atkové povinnosti, zejména
předpok|ádanou dobu, způsob, místo a výměru uŽívání veřejného prostranství,
včetně skuteěnostízak|ádajících vznik nároku na osvobození od pop|atku.

(3) Pop|atník, ktený nemá síd|o nebo byd|iště na území č|enského státu Evropské unie,
jiného sm|uvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.6

(4) Dojde-|i ke změně údajů uvedených v oh|ášení, je pop|atník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nasta|a.7

ct. 6
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku ěiní zakaždý i zapoěatý m2 akaždý i započatý den:
a) za provádění výkopových prací 5,. Kě,
b) za umístěnídočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a s|uŽeb 5,. Kč,
c) za umístěni zařízeni s|ouŽících pro poskytování prodeje a s|uŽeb 5,. Kč,
d) za umístění stavebních zařízení 5,- Kč,
e) za umístění rek|amníchzařízeni 5,- Kě,
0 za umístěnízařizení cirkusů, |unaparků a jiných obdobných atrakcí 5,- Kč,
g) za umístěnísk|ádek 1o.. Kč'

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



h) za uŽívání veřejného prostranství pro rek|amní akce 1o,- Kč,
i) za užívání veř' prostranství pro potřeby a tvorbu fi|mových a te|evizních děl 5,-Kč^

(2) obec stanovuje pop|atek paušální částkou:
a) za vyhrazení trva|ého parkovacího místa pro osobní automobi|
b) zavyhrazenÍtrva|ého parkovacího místa pro nák|adní automobi|
c) za umístění zařizení sloužících pro poskytování prodeje

200,- Kč/rok,

2 000,.Kě/rok,

1 000'- Kč/rok.

cl. t
Splatnost poplatku

(1) Pop|atek je sp|atný:

a) při uŽívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dnů, nejpozději v den zahájeni
uživ ání veřej ného prostra nstv í,

b) při uŽívánÍ veřejného prostranství na 5 a více dnů a nepřesáhne.li uŽívání do více
kalendářních |et, nejpozději do 7 dnů po skončení užívání veřejného prostranství,

c) přesáhne-|i uŽívání do více ka|endářních |et, v prvním a da|ších |etech uŽivání
přís|ušná část pop|atku za příslušný ka|endářní rok nejpozději do konce takového
ka|endářního roku a v pos|edním roce uŽivání nejpozději do 7 dnů po skončení
užív áni veřej ného prostra nství.

(2) Pop|atek stanovený roění paušá|ní částkou je sp|atný nejpozději do 30 dnů od počátku
kaŽdého roěního pop|atkového období'

(3) Připadne.|i |hůta sp|atnosti na sobotu, nedě|i nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je pop|atník povinen svoji povinnost sp|nit, nejb|íŽe nás|edující pracovňíden.

ct. I
osvobození

(1) Pop|atku nepod|éhají :
a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichŽ výtěŽek je určen na charitativní a

veřejně prospěšné úěe|y,
b) vyhrazenítrva|ého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.

(2) Dá|e se od poplatku osvobozujídrŽite|é průkazu zTP,ZTPP'8

ct.9

'5 86 zákona č. 1oo/1988 Sb., o sociá|ních zabzpečení, ve znění pozdějŠích předpisů



Závěrečná ustanovení
(1) Nebudou-li pop|atky zap|aceny pop|atníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu

:::1""T"#oplatku 
pop|atek p|atebním výměrem nebo lrromadným předpisným

(2) Včas nezap|acené pop|atky nebo část těchto poplatků 
'9ř" 

správce pop|atku zvýšitaž na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.1o

čl. lo
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyh|áška ě' 5/2oo5, o místním pop|atku za užívání veřejnéhoprostranství, ze dne 27 ' 12.2oo5'

čl.  t t
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyh|ášení'

,/
/') /

&/
C./ Josef zarui)'

místostarosta

Vyvěšeno na úřednídesce dne: .  ' . ' ,2011
Sejmuto z Úřednídesky dne: . '2011

ns 1J-odst. 1-zákonao mistních pop|atcích'" s 1 1 odst. 3 zákona o mistnicn.pópiáición



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