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Obecně závaznávyhláška č. 3/11
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Zastupitelstvo obce Bukovany
se na svém zasedaní dne
9.5.2011
usnesením č. 6l usneslo vyaát
na záHado s
t.
2
zákoÁá'e'. sastt990 sb.,
o místríchpoplatcích, ve
áeni
u
i,r"api.,i
.-s 0 písm. d) a
§ 84 odst, 2 PÍsP: h) zakona 8, rT9Ťj§1..!
ÍzgnxÓo Šď.; , i99r.1 (obecní
pozdějších předpisů, futo
ňízení),ve
'
arění
obecně avazrr<Áóňňsn (dále jen
,,vyhláška'')

iq;.
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úooaoic*áno,,"oi
(1) obec touto vyhláškou
zavádí místnípopl atek] zaužíváníveřejného
t---'---\
(dále jen,,poplatek'')
(2) Rízenío poplatcíclrvýkonává
obecní riřad (dále jen,,správce
poplatku'.)

l

r:*:*.Yí

čl. 2

Předmět poplatku a poplatník
(1) PoPlatek zauŽivéníveřejného
prostranství se vybír á za
zvláštní užívání
veřej ného prostranstvi
kterv- r.,
u,moových pr ací,umístění
dočasných staveb u ruÍir"^ri"rzfutr,;i9;;r"^;vánj
qr9deje a služeb, pro
um Í stění s tavebn ích
neb o rekt am"i.
Áriunic
i rku s ů, l unap
j iných obdobných
7 7ir irěii-,,
arků a

io.ry;ilffi;*

atrakcí, u*i.Ůi

.traa*,Órrr""ení

trvalého parkovacího
mísb auŽÍvánítohoto
R,oxru*wí n.9 t!ii-i,li"n"""í a reklamní
potřebl_tvorby filmových
akce nebo
a teteviarích děl.

(2) PoPlatek za":*!^u'r.;net
o prostransťvíplatí ťyzické
iprávnické osoby,
kÍeréÚÍvají veřejné p.o.tráswi

arirou.o, uuia"nym v odstavci

1.

č1.3
Veřejná prostransfuí

J.:13ť:#: i[fi iTt] ť !|r^',

éna náves,

u 1i

ce,

si

lni ce, místníkomun i kace,

Vznik

č1.4

a zánik pop,latkové povinnosti

PoPlatek se Platí od Prvého drre, kdy zaéia"Io užíváníveřejného
prostranství, a
trváaždo dne, kdy toto užívániatti.t y skončilo.

č1.5
Ohlašovacípovinnosti
je Pbvinen ohlasit zvláštní užíváníveřejného prostansťví
správci
n9.Platku nejPozději 5 před zahájením užíváníveřejného prort *rwí. V případě
qi"á"í veřejného prostranství po dobu kratšínez ďdny, j;
Ú;i"en splnit
ohlaŠolacíPovinnost nejpozději v den zatrájení užívánÍ"ár.j"eho
pro.t *.wi.
Pol*d tento den připadne na sóbotu, neděli nebo státem
,ráLq;.
"^i*/
splnit
ohlašovací
povinnost
Povinen
nejblíže
99datdt
piu.ouní den.
(2) V ohlašení poplatník uvede
",isteJř3i.i
a) jlén9,P9nřínad§j*enu, a příjmení nebo název
nebo obchodní firmu, obecný,
identifikátor, byl.li přidělen, mílto pobytu nobo sídlo, místo
Poffiadě dalŠÍadresy pro doručování, právnioká osobu uu"á" téz osoby,
jtoujejím jmén9m oprávněny jednat v poplatkových
věcecň,
. _ §oe
b) ěísla všech svý9lr úětůu poskytouátlt,t plateinich služeb,
poslcytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti
"a.tnJ
s podnikatelskou
linností, v případě, že předmďt poplatku.ouuLí
s podnikatelskou činnostípoplatrríka
c) a$i ťrdaje roáodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
zejména
PředPokládanou d99u', 4působ, místoa.rYroenu ut;v'aniuere3nJ'no prostranství
včefirě skuteěnosť dokládajícívzrrik náróku na úlevu
nebo pripuane
osvobození od poplatt<u.
(3) PoPlatník, který nemá sídlo nebo bydliště
na územíělenského stafu Evropské
smluvního statu Dohody o Evropském r,orpoJ,,rrwi}rostoru
:ii?
iiTh"
nebo Sqýcarské konfederace, uvede kromě údajůpožadovaných
v odstavci 2
adresu svého zmocněnce v fuzemsku pro doruďovaní
(4) Dojde-li ke zrrěně údajůuvedeqich v ohlášení, je
poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode a"á, r.áy
nastala.
(5) Po ukoněení ut:iylyiveřejného prostranství je páplďtnit
póuin.n ohlrisit
skuteěný stav údajůuvedených v odst. 2 písm. c; ne.lpozdeji
ao is ani.
(1)

|oglatník

poŇk*i,

č1.6
Sazba poplatku
.**o"

'r'")

p9ql.tku

:.::*

ďinízakaždý zapoéaqim2 akaždý den:
doěasných staveb a zařízlenísloužícíchpro poskytovarrí služeb

5,_ Kě

b) numístění doČasných staveb

a

c) pro pořeby tvorby filmových

a tele.,rizních

............._.............
\

zaíí,zenísloužícíchpro poskytnutí prodeje

děl

5,-

Kě

10,- Kč

(2) obec stanovuje poplatek paušátní částkou takto:
a) za uŽÍvárd veřejného prostranství k umístěníreklamn
lch zaíízení,zaíízení
lunaparků, Pjinýoh obdobných atrakcí.................... 1 500,- Kě/ťýden

čl. 7

Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve wši slanovené podle čl. 6 odst. 1 je
splatný:
a) Při uŽiviní veřejného prostranství po dobu krat$í
3 ánů nejpozději v den
zahájeru užívarríveřejného prostranství
b) Při uŽÍváníveřejného prostranswí po ,dobu 3 dnů nebo
delšínejpozději
do
J
3 dnů odzahájenlužívání veřejného

prostranství

(2) Podle č1.6 odst .2 jesplatrý v den zahájeníužívini.
(3) PřiPadne-li lhŮta splatrrosti na sobotu,
neděli nebo sfuitem uznaný svátek, je
dnem, ve kíerémje poplaurík povinen s,roji povinnost
splnit, ne36tize
následuj ícípracormí den.

čl. 8

Navýšenípolplatku
(1) NebudouJi poplary zaplaceny včas
nel5o ve správné výši, vyměří mu
obecní uřad poplatek platebním v}měrem

(2) VČas nezaplacené nebo neodvedené popllatky nebo část těchto poplatků může
můžeobecní uřad zvlšit na trojnásobek, toto zqišeníje příslušenstvím
popJatlcu

č1.9
zrušovací usl;anovení
Zrušuje se obecně závaznávyhláška č. 1/04l ze dne t7.2.2004 o místních
poplatcích.

čl. 10

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1,6.2011

ffiu.

i

Josef Stix
místostarosta

Jana Šimečková
starostka obce

Vyvěšeno na uřední desce dne: 13.5.20lI
Sejmuto z uřední deslqy dne: 30.5 .20Il
Zveřejněno elektronicky: 13.5

.20lI
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30.5.2011
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k obecně závazné vyhiášce ě.3/í1 o místnírn poplatku zaužíváníveřejného
prostranství
Vyznaěení veřejného prostranství určenéhoke zvláštnímuužívání
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Příloha č.2

k obecně závazné vyhlášoe ě.3lI1 o místrímpoplatku zavživáni veřejného
proshanství

oaraČenípozemku

Á

ěást pozemktr parc,č,625l!

/aíeál,Malé 1ťištď7
o

výměře 525 fr2

část pozemku parc.č. 62
ffi /prostor
před obecním uřadenť

způsob vpžiť

- umístění lunaparlal

a atrakcí

i
- unaístěnístánkového prodeje

.\,!

