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Zastupitelstvo obce Druztová
vydává dne 14.09.2004 podle § 14 odst. 2 zákona è.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znìní v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zøízení), v platném znìní tuto
obecnì závaznou vyhlášku

Pøedmìtem poplatku
umístìní doèasných staveb a
stavebních nebo reklamních
umístìní skládek, vyhrazení
kulturní, sportovní a reklamní

Èl. 1
Pøedmìt poplatku
je zvláštní užívání veøejného prostranství, kterým se rozumí
zaøízení sloužících pro poskytování prodej e a služeb, pro umístìní
zaøízení, zaøízení cirkusù, lunaparkù a jiných obdobných atrakcí,
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro
akce nebo potøeby tvorby filmových a televizních dìl.

Èl. 2
V eøejné prostranství
Za veøejné prostranství se považují náves, pozemní komunikace
plochy. Mapa veøejných prostranství tvoøí pøílohu této vyhlášky.

a k nim pøilehlé zelené
,

Èl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veøejné prostranství Zpùsobem
uvedeným v Èl. 1.
Užívá-li stejnou èást veøejného prostranství nìkolik poplatníkù, odpovídají za zaplacení
celého poplatku spoleènì a nerozdílnì. Obecní úøad mùže uložit zaplacení poplatku kterémukoli
znich.

Èl. 4
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen písemnì nebo ústnì do protokQlu oznárnit obecnímu úøaduzpùsob,
rozsah a termín zahájení užívání veøejnéhopróstranství nejménì 10 dnù pøedjeho zapoèetím. V
pøípadì užívání veøejnéhoprostranství na dobu kratší než 7 dnù je nutné splnit tuto povinnost 5
dní pøedem, nejpozdìji poslední pracovní den pøedcházející. Stejným zpùsobem poplatník
oznární ukonèení užívání veøejnéhoprostranství.
Pøi plnìní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdìlit obecnímu úøadupøíjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydlištì nebo sídlo, rodné èíslo nebo IÈO. Jde-li o fyzickou
nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též èísla úètù u penìžních
ústayù, na nichž jsou soustøedìny penìžní prostøedky z její podnikatelské èinnosti. Právnická
osoba uvede též sYÙj statutámí orgán a pøípadnì osoby, které jsou oprávnìny kromì tohoto
orgánu za ní v poplatkových vìcech jednat.
Poplatníkje rovnìž povinen oznárnit obecnímu úøadukaždou skuteènost, která má vliv na
výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnù odjejího vzniku.

Èl. 5
Sazba poplatku
Poplatek ze užívání veøejného prostranství èiní za každý i zapoèatý rn2 a den užívání
veøejného prostranství:

10,- Kè

a) za umístìní zaøízení k poskytování služeb
Za trvalé umístìní tìchto zaøízení mùže být
Poplatek stanoven mìsíèní paušální èástkou

100 ,-Kè

b ) za umístìní stavebního zaøízení

l-Kè
,
10,- Kè

c) za umístìní prodejního zaøízení
Za trvalé umístìní tìchto zaøízení mùže být
Poplatek stanoven mìsíèní paušální èástkou

100,- Kè

e) za umístìní skládek stavebního materiálu

1,- Kè

~

f) za umístìní a provoz lunaparkù, cirkusù a jiných
obdobných atrakcí

1,- Kè

g) za použití veøejného prostranství pro kulturní
a sportovní akce

\,- Kè

h) za použití veøejného prostranství pro úèely tvorby

.

filmových a televizních dìl
30,- Kè
Dnem se rozumí jeden kalendáøní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou èást dne poplatník k
èinnosti využije.
Èl. 6
Osvobození
Poplatku ze užívání veøejného prostranství nepodléhají:
a) akce poøádané na veøejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdìlek je urèen na
charitativní a veøejnì prospìšné úèely.
b ) umístìní skládek stavebního materiálu a stavebního zaøízení pøi stavbì a opravì rod.domu za
1. rok stavby do 1O rn2
Èl. 7
Vznik 3 zánik popl3tkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veøejného prostranství zpùsobem
uvedeným v Èl.l až do dne, kdy toto užívání skonèilo, zaøízení bylo odstranìno a veøejné
prostranství bylo uvedeno do pùvodního stavu.
Èl.
SplatDost

8
poplatku

Poplatek je splatný:
a) pøi užívání veøejného prostranství po dobu kratší 7 dnù nejpozdìji v den, kdy bylo s užíváním
veøejného prostranství zapoèato, pokud je tento den dnem pracovního klidu, nejpozdìji poslední
pracovní den pøedcházející,
b ) pøi užívání veøejného prostranství po dobu delší 7 dnù ve dvou stejných splátkách, pøièemž
první splátka je splatná nejpozdìji v den, kdy bylo s užíváním veøejného prostranství zapoèato a
zbývající splátka nejpozdìji do 3 dnù po skonèení užívání veøejného prostranství.

Èl. 9
Nebudou-li poplatky zaplaceny vèas nebo ve správné výši, vymìøí obec poplatek
platebním výmìrem. Vèas nezaplacenépoplatky nebo jejich nezaplacenou èást mùže obec zvýšit
až na trojnásobek.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecnì závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné èástky vymìøit nebo domìøit do 3 let od konce kalendáøníhoroku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Bude-li pøed uplynutím této lhùty uèinìn úkon smìøující k vymìøení nebo domìøení
poplatku, bìží tøíletá lhùta znovu od konce roku, v nìmž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemnì uvìdomen. Vymìøit a domìøit poplatek lze nejpozdìji do 1O let od konce
kalendáøníhoroku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Mìsto mùže na žádost poplatníka z dùvodu odstranìní tvrdosti poplatek nebo jeho
pøíslušenstvízcela nebo èásteènì prominout.
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