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město Kaznějov

obecně závazná vyh|áškaé.212014,
o místnímpop|atkuza uŽiváníveřejnéhoprostranství
Zastupite|stvo
města Kaznějovse na svém zasedánídne 12'2'2014usnesením
č,.'372|2014
usnes|ovydat na zák|adě$ 14 odst.2 zákonač. 565/1990Sb., o místních
pop|atcích,
předpisů
vezněnípozdějších
a vsou|adus $ 10 písm'd) a S 84 odst.2písm.h)
zákona č, 12812000Sb., o obcích (obecnízřízení),ve znění pozdějšíchpředpisů,tuto
(dá|ejen ,,vyh|áška..):
obecnězávaznouvyh|ášku

cl. í
Úvodní ustanovení
(1) Město Kaznějov touto vyh|áškouzavádi místnípop|atekza uŽiváníveřejného
prostranství
(dá|ejen,,poplatek..).
(2) Řízenío pop|atcích
pop|atku..).1
vykonáváMěstskýúřadKaznějov(dá|ejen ,,správce

Čl'z
Předmět poplatku a poplatník
(1)

Poplatekza užívání
veřejnéhoprostranství
se vybíráza zv|áštníužívániveřejného
prostranství,
kteým se rozumíprováděnívýkopovýchprací,umístěnídočasných
proposkytování
prodejea s|uŽeb,pro umístění
staveba zařizenís|ouŽících
stavebních
nebo rek|amníchzařizenl, zařízenícirkusů,lunaparkůa jiných obdobnýchatrakcí,
pro'ku|turní,
umístění
sk|ádek, a užívánitohotoprostranství
sportovnía rek|amní
akce.t

(2) Pop|atekza uŽiváníveřejnéhoprostranství
p|atíýzickéi právnickéosoby,kteréuŽívají
veřejnéprostranství
způsobem
uvedeným
v odstavci'1.3

ct.3

Veřejná prostranství
Pop|atekpod|etétovyh|ášky
se p|atíza uživání
veřejnýchprostranství,
kterájsou
grafickyvyznačenana mapě v pří|ozeč.1. Tato pří|ohatvořínedí|nousoučásttétovyh|ášky.

'

$ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpop|atcích,ve znění pozdějšíchpředpisů(dá|ejen ,,zákon
o místníchpoplatcích,.)
'5 4 odst' 1 zákona o místníchpop|atcích
.5 4 odst. 2zákona o místních
pop|atcích

ct.4
povinnosti
Vznika zánikpoplatkové
Pop|atekse p|atíod prvéhodne, kdy zača|ouživáníveřejnéhoprostranství,
atrvá až
do dne,kdy totouŽívánifaktickyskonči|o'
.

čl.s
ohIašovacípovinnost
je povinenoh|ásitsprávcipop|atku
(1) Pop|atník
prostranství
zv|áštní
uŽívání
veřejného
v
jeho
případěmístníkomunikacenejpozději30 dní před
započetím,
v ostatních
případech15 dnípředjehozapočetím'
prostranstvíjeden
V případěuŽiváníveřejného
povinnost
denje povinensp|nitoh|ašovací
nejpozději
v den zahájeníužívání
veřejného
prostranství.
Pokudtentoden připadnena sobotu,nedě|inebo státemuznanýsvátek,
je pop|atník
povinensp|nitoh|ašovací
povinnost
pracovníden.
nejb|íŽe
nás|edující
pop|atník
(2) V ohlášení
uvedea
a) jméno,popřípadějména,a příjmení
nebo název nebo obchodnífirmu,obecný
popřípadě
identifikátor,
by|-|ipřidě|en,místopobytunebo síd|o,místopodnikání,
právnickáosoba uvedetéŽosoby,kteréjsou jejím
dalšíadresypro doručování;
jménemoprávněnyjednatv pop|atkových
věcech,
p|atebních
b) číslavšechsvých účtů
u poskytovate|ů
s|uŽeb,včetněposkytovate|ů
těchto s|uŽebv zahraniěí,uživanýchv souvis|ostis podnikate|skou
činností,
poplatníka,
v případě,
Že předmětpoplatku
souvisíspodnikate|skou
činností
c) da|šíúdaje rozhodnépro stanovenívýše poplatkovépovinnosti,zejména
předpok|ádanou
dobu, způsob,místoa výměruuživáníveřejnéhoprostranství,
včetněskutečnostídokládajících
vzniknárokuna osvobození
od poplatku.
(3) Pop|atník,
kteý nemá sídlonebo byd|iště
na územíč|enského
státu Evropskéunie,
jinéhosm|uvního
prostoruneboŠvýcarské
státuDohodyo Evropském
hospodářském
poŽadovaných
konfederace,
uvedekroměúdajů
v odstavci2 adresusvéhozmocněnce
v tuzemskuprodoručování.5
je pop|atník
(4) Dojde-|ike změně údajůuvedenýchv oh|ášení,
povinentuto změnu
oznámitdo 15 dnůode dne,kdynasta|a.6
je pop|atník
(5) Po ukončení
prostranství
povinenoh|ásitskutečný
uŽívániveřejného
stav
údajů
uvedených
v odst.2 písm.c) nejpozději
do 15 dnů'

o 14aodst.1 zákonao místních
poplatcích
$
5 ,|+aodst.2 zákonao místních
pop|atcích
5
6 14aodst.3 zákonao místních
pop|atcích
$

ct.6
Sazbapoplatku
( 1)

Sazba pop|atkucinízakaŽdý i započatým2 akaŽdý i započatýden:
a)

za

umístění dočasných staveb a

zařizení sloužících pro poskytování

s | uŽ eb

..10 .-K č

b)

pr oposkytování
pr odej ..............1
e
za um ís t ěnído čas ný
ch s|ouŽících
s t aveb
0 ,.K č

c)

r ací
za pro v á děnív ý k o po vpých

d)

za umístění
stavebníchzařizení

.........
.......2.-Kč

e)

za um ís t ění
rek |a m níc hzařiz en!

.............,...2 ,-K č

f)

za umístění
zařízení
|unaparků
a jinýchobdobných
atrakcí

s)

zařizenícirkusů
za umístění

,............'....2 ,-K č

....'2.-Ké,

h) za umístěnísk|ádek
i)

'.....'....2,-Kč
. . . . .. . . . . . . . . . 2 . - K č

prostranství
proku|turní
za uŽívání
veřejného
akce

.....2,-Kě

prostranství
prosportovní
veřejného
akce
i) za uŽívání

..2,-Kč

prostranství
prorek|amní
za uživániveřejného
akce

.10,-Kč

k)

ct.7
Splatnostpoplatku
(1) Pop|atek
pod|ečl.6 odst.1 je sp|atný:
ve výšistanovené
po dobu kratší2 dnůnejpozdějiv den zahájení
veřejnéhoprostranství
a) při uŽívání
uŽiváni veřejného prostranství,
po dobu 2 dnů nebo delšínejpozdějiv den
b) při uŽíváníveřejnéhoprostranství
ukončen
í užív
áníveřejnéhoprostranství.
(2) Připadne-|i
|hůta
sp|atnosti
na sobotu,nedě|inebostátemuznanýsvátek,je dnem,ve
je poplatník
povinensvojipovinnost
pracovní
kterém
sp|nit,nejb|íŽe
nás|edující
den.

ct.8
osvobození
( 1 ) PopIatek
se nep|atí:
jejichžvýtěŽekjeurčenna charitativní
a) z akci pořádanýchna veřejnémprostranství,
a veřejněprospěšné
úče|y?.

(2) od pop|atku
se dá|eosvobozují:
a neziskové
organizacese síd|em
na území
městaKaznějov
a) příspěvkové

7 4 odst' 1 zákonao místníchpop|atcích
5

č l .g
Navýšenípoplatku
( 1 ) Nebudou-|ipop|atkyzap|acenypop|atníkem
včas nebo ve správnévýši,vyměřímu
městskýúřadpop|atek
platebním
předpisným
výměremnebohromadným
seznamem.8

(2) Včas nezaplacenénebo neodvedenépop|atkynebo část těchto pop|atkůmůŽe
městskýúřadzvýšitaŽ na trojnásobek;
je příslušenstvím
poplatku.9
totozvýšení

č l .t o
Úěinnost
Tatovyh|áška
nabýváúčinnosti
dnem22'3.2014.
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Vyvěšenona úřední
descedne:6.3.2014
Sejmutoz Úřednídeskydne:

22.3,2014

8 11 odst. 1 zákona
o místníchpop|atcích
5
9 11 odst' 3 zákona o místníchpoplatcích
5

