OBEC ČERNILOV
Obecně závazná vyhláška obce Černilov č.1/2006,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Černilov se usneslo na svém zasedání dne 19.12.2006 vydat podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení
(1) Obecně závazná vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného
prostranství na území obce Černilov , vznik a zánik poplatkové povinnosti, oznamovací
povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a určení míst, která v obci podléhají
poplatku pro účely této vyhlášky.
(2)Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Černilově. V řízení ve věcech
poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů1), není-li zákonem č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Článek 2
Předmět poplatku

(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístěných dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.

Článek 3
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím je podle této vyhlášky veškeré prostranství přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, které je ve vlastnictví obce a další prostory jejichž
vyznačení je uvedeno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Článek 4
Poplatník

(1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v Čl. 2
(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství více poplatníků,odpovídají za zaplacení celého
poplatku společně- a nerozdílně.

Článek 5
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku užívání
veřejného prostranství k účelu uvedenému v čl.2 nejméně 3 dny před zahájením užívání,
přičemž v oznámení uvede jméno a příjmení, obchodní jméno, název, IČO, trvalý pobyt, sídlo
poplatníka, den zahájení užívání, den skončení užívání, místo a plochu.
(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost
správci poplatku stejným způsobem do 3 dnů a nahlásit rozsah záboru veřejného prostranství
v m2.

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 2 až do dne, kdy toto užívání skončilo.
(To neplatí pro poplatky uvedené v čl. 7 odst. 3 ; v těchto případech se poplatek platí až od 8.
dne užívání.

Článek 7

Sazby poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý započatý m2 a každý i započatý den
užívání veřejného prostranství, pokud není stanoven časovou paušální částkou, činí:
1) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje - paušál
2) za umístění zařízení sloužící k poskytování prodeje:
a) sazba denní
b) sazba roční - paušál
3) za umístění stavebního zařízení, skládek a výkopů od 7. dne užívání
4) za umístění reklamního zařízení
5) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí:
- malý kolotoč, houpačky, střelnice atp.(atrakce malé) - paušál
- velký kolotoč, autodráha, atp.(atrakce velké) - paušál
6) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa
- traktor, vlek, dodávkový a nákladní automobil do 3,5 t - paušál
- maringotka a nákladní automobil nad 3,5 t - paušál

300,-Kč/m2/rok
20,-Kč /m2/den
300,- Kč/m2/rok
1,- Kč/ m2/den
10,- Kč/m2/den
500,- Kč/týden
1.000,- Kč/týden
2.000,- Kč/ rok
4.000,- Kč/ rok

Článek 8
splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný:
a) trvá-li užívání nejvýše 15 dní, v den, kdy bylo užívání zahájeno,
b) trvá-li užívání více jak 15 dní, do 15 dnů ode dne zahájení užívání,
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného
kalendářního roku
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je den, ve kterém
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Článek 9
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeny:
1) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené
2) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
3) Obec Černilov a další fyzické a právnické osoby provádějící akci ve veřejném zájmu nebo
pod záštitou obce Černilov.

4) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku
oznámit ústně nebo písemně do protokolu:
a) ve lhůtě stanovené v čl. 5 odst. 1,
b) v případě vzniku osvobození po splnění
oznamovací povinnosti ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození.
5) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na
osvobození.

Článek 10
Ustanovení společná a závěrečná
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem.Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této
vyhlášky nebo uloženou podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za neplnění
povinností nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a 37a) citovaného zákona.

Článek 11
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od
konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla

Článek 12
Obec Černilov může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Článek 13
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší vyhláška č. 2/2004.

Článek 14
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.

..................................................

......................................................

Zdeněk Kupka

Ing. Stanislav Javůrek

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.12.2006
Sejmuto: .........................
Nedílnou součástí této vyhlášky je:
- příloha č.1 - plánek obce se zakreslením veřejného prostranství.

