MĚSTO NECHAN|CE
zastupitelstvo městá

obecně ávázná Vyhláška
č.2l2o1g,

o mistnim poplatku za užíváni veře|ného prostranstvi
zastupitelstvo města Nechanice se na svém za§edání dne 10. 12. 2o1g usnesením
č, 19/9/l e) u§neslo vydat na základě § 14 zákona ě, 565/,t99o sb,, o mistních poplatcich, ve
zněni pozdějšich předpisů (dále jen
o mistních poplatcich''), a v souladu s § 1o písm.
'zákon
d) a § 84 odsl, 2 písm. h) zákona é. 128l2ooo Sb., o obcich (obecní zřízeni), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně záVaznou Vyhlášku (dále jen
'Vyhláška''):

čl. í

úvodníustanovení
(1)
(2)

Město Nechanice touto vyhláškou zavádi mí§tni poplatek za užívániveřejného

prostranství (dále také
"poplatek"),
správcem poplatku je méstský úřadl(dále jen ,,správce poplatku"),

č1.2
Předmět poplatku a Poplatník
(1)

Poplatek za užíváni veřejného prostranství se vybirá za zvláštni užíVániveřejného
prostranství, kteným se rozumí umístěnídočasných staveb a zařizenl sloužícíchpro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebnich nebo reklamních zařízení,
zařizení cirkusú, lunaparkú a jiných obdobných atrakci, umisténi skládek a užívání
tohoto prostranství pro kultumí, spoňovni a reklamni akce nebo potřeby tvoóy
fllmo\ných a televizních děl,'

(2)

Poplatek za Užíváníveřejného proslranství platifyzické ipráVnické o§oby, které uživaji
veřejné pro§tranství zpúsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen
"poplatník'').3

l

§ 15 odsl 1 zákona o místnich poplatcich
'§ 4 odsl, 1 zákona o místníchooo|atcích
3
§ 4 odst, 2 zákona o místních poplatcich

čl. 3
veřéjná prostranství
Poplatek se p|a'ú za uživáni veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě
V příloze č, 1 a gfaíicky vyznaěena na mapě v přiloze č, 2, Tyto přílohy tvoří
nedílnou
součást této vyhlášky,

čl. 4
ohlašovaci povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní UžiVáníveňejného prostranstvi správci poplatku
nejpozději 15 dní před zahájením uživání veřejného prostranslví, V případě užíVáni
veřejného pro§tranství po dobu 7 dnů a kratšíje povinen splnit ohlašovacípovinnost
nejpozději v den zahájeni uživáni Veřejného prostranstvi, Pokud tento den pňpadne na

sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnil ohlašovaci
povinnost nejblíženásledující pracovní den.
(2)

V ohlášení poplatník uvede4

a)

b)

c)
(3)

doručování;píávnická osoba uvede téžosoby, kleré jsou jejim jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních služeb, včetnéposkytovatelů
těchto služeb v zahraničí,uživaných V souvis|osti s podnikatelskou činnosti,
v připadě, že předmět poplatku souvisís podnikatelskou óinností poplatníka,

dalši údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu,
zpúsob, misto a výměru užíváníVeřejného prostranstvi, včetně skutečností

dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobozeníod poplatku.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské Unie,
jiného smluvniho státu Dohody o Evropském hospodářském píostoru nebo
ŠVýcarské
konfederace, uvede kromě údajúpožadovaných v odslavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování,5

(4)

Dojde-li ke změně údajúuvedených v ohlášeni,
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst, 2 nebo jeho změnu se neváahuje na údaj, který
můžesprávce poplatku automatizovaným způsobem zjistit ž rejstříkůnebo evidencí, do

a
5

€

jméno, popřipadě jména, a přijmení nebo název, obecný identiíikálor, byl-|i
pňdělen, misto pobytu nebo sídlo, §idlo podnikatele, popřípadé dalšíadresu pro

§ 14a odsl, 2 ákona o místníchpoplalcích
§ 14a odst. 3
§ 14a odst.4

úkona o mí§tních Doplatcích
ákona o mísiních poplatcich

2

je poplatnik povinen tuto změnu

nichž má zřizen automatizovaný přístup, okruh lěchto údajúzveřejní správce poplalku
na své úřednídesce,7

(í)

čl. s
sazba poplatku
sazba poplatku ěiníza každý i započatý m'a každý izapočatý den:
a) za umístěni dočásných siaveb a zařízení sloužícichpro poskytování služeb

1Kč

b) za Umístěni dočasných staveb sloužicích pro poskytováni prode.ie 10 Kč.
c) za umístění zařízenísloužícíchpro poskytování prodeje,,.,..,,..,..,..,,.,.,,,,.1o Kč.
d) za umístění stavebních zaňzeni .,.,,.,,,.,
1 Kč
e) za umístěnískládek.,.,,,,,.,,., . .,.,,. .
.,,.,,.. .,,,... ,...,,1 Kč.
f) za užíváníveřejného prostranstvl pro kultumiakce,,.,....,...,,.,,...,.,....,,...,,.5 Kó,
9) za uživáníveřejného prostranství pro sportovní akce .....,,.,..,,..,.,...,.,,.,,...,5 Kč.
h) za uživáníveřejného prostranstvi pro reklamníakce .,..,,,,..,,.,,..,._,..,.,,..,,1o Kě,
i) za uživáni veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních
děl,,,.,,..,,.,,.... . .,.
.,..,.,,..,,,1o Kč.
, .

(2)

b)
c)
d)
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m2

cirkusú.,,....,.,,..,.,..,
.,,
čl. 6
splatnost poplatku

Poplatek ve stanovené \Iýši je splatný:
pň uživání veřejného prostranstvi po dobu kratší7
dnú nejpozději v den zahájeni
uživáníveřejného prostranství,

a)

b)

pň užívániveřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delšínejpozdějj
vden
ukonč€ní užíváníveřejného prostranstvi,

7

, , .

Město stanovuje poplatek paušálničástkou takto:
umístění zařízenl lunaparků a jiných obdobných atrakcí na ploše
do 500
oooKďtýden,
umístěni zařízenílunaparkú a jiných obdobných atrakcl na ploše
nad 500
...,,.,,.,,,,.,,,1,200 Kďtýden,
umístění zařízeni
.,,..,,2.ooo Kďtýden,
umístěni reklamních zařizeni_,, .,, .,,
,.,..5oo Kďrok/kus,

a)

(í

.

§ 14a od§t, 5 ákona o mislních poplátcích

(2)

Poplatek stanovený paušální ástkou dle čl, 5,
odst, 2 písmeno d) je splatný nejpozději
do 3í. 12. přislušného kalendářního roku,

(3)

Pňpadne-li konec lhúty splatnosti na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost
splnit, nejblíženásledujíci
pracovniden.

čl. 7
osvobozgní a úl9vy
(1)

Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranstvi, jejichž
celý výtěžek je
odveden na cha.ilativní a veřejně prospěšnéúčelys.

(2)

od poplatku se dále osvobozují:

a)
b)
c)
d)

(3)

§kládky Uhlí a paliv po dobu 3 dnú,

užíváníveřejného prostranství vlastníky pozemků, majícich povahu
veřejného
prostra nsfuÍ,

užívániveřejného proslranství méstem Nechanic€,
užíváníveřejného prostranství pro umístěnískládek a
stavebníh o zař'lzení po
dobu nejyýše 3let v připadě provádění stavebnich prací
na základě stavebniho
povolení, nebo po dobu nejv,ýše 6 měsícú připadě
v
stavebniho ohlášení,
Udaj rozhodný pro osvobození dle odst 1 lohoto
článku je poplatnik povinen ohlásit Ve
Ihůtě 30 dnú od vzniku nároku na osvobození, ,ia"i
,orrioO'"Y'pio'osiŠŮii""io'" a', Z
odsl, 2 písm. a), b) a d) je poplatnik povinen or,rasít
rň,itá G
oíiliitu naror"
na osvobozeni,
"e

.

ař

(4)

(6)
(7)

* poplatnik nesp|ní povinnost
Yii?:oil
lnulacn stanovených louto vyhláškou

ohlásit údaj rozhodný pro osvobození Ve
nebo zákonem, nárok na osvo;ození zaniká,9

čl. 8
Na\.ýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné yýši, vyměři mu
spráVce poplatku poplatek platebnim v,ýměrem nebo nromaonym
předpisným

seznamem.10

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatkú
múžespráVc€ poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zyýšenije příslušenstvim poplatku
sledujicím jeho osud,1l

3§4odst 1zákona

o mistnich Doolalcích
§ 14a odst.6 zákona o mistní;h poo|alcich
lo
§ 11 odst, 1 zákona o mlstnich ;o;lalcích
r1
§ 11 odst 3 ákona o míslních ;o;btcich

9

čl. 9
zrušovacl ustanoveni
Rušíse obecně záVazná vyhláška č, 3/2010, o mistnlm poplatku za uživání Veřejného
prosaanství, ze dne 16.12.20'lo.

čl. í0
Účinnost
Taio vyhláška nabývá účinnostidnem 1. ,l. 2020.

/
/1 //
V( /n]í"-a,lól
"",// """""", "".

Mbr. Hana Jarošová

místostarosta

Vyvěšeno na úřednidesce dne: 11.12,2019
sejmuto z úřední desky dne:
zveřejnění bylo shodně provedeno na eleKronické úřednídesce,

Jiři Pechar
starosta

