
*{ESTYS F{8, PSMYSL
obecně závazná vyhláška č,. 212011,

o místním poplatku zavžÍviní veŤejného prostranství

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl se na svém zasedartí rc 29.a4.2B11 usneslo w,dnt
na zdkladě $ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 sb., o místních poplateich, ve zněnÍ pozdějších
pŤe@isň (dale jen,,zakan a mistních poplatcích,,) a v soula&s s $ /0 písm, d) a š 84 odst. 2
písm. h) zákona č, 128/2000 sb", o obcích (obecní zfizení}, ve znění pozdějších pžedpisz}, tuto

obe cně zavamou vy|t*išku ( ÍIe j en,, t5lhlašIra,,) :

Čt. t
Úvodní ustanovení

1) Městys Nepomyšl touto vyhláškou zavádi místní poplatek za uživáru vefejného
prostranství v Nepomyšli a spádoqfch obcích Dvérce, Dětač, Cbmelištná a Nová Ves
(dále jen,,poplatek .).',

z) fuzení o popiattu vykonává Úrad mestyse Nepomyšl (dale jen,,správce poplatku..).2)

Čl. z
PĚedmět poplatkuo poplatník

1) Poplatek za uživán veŤejného prostranství se vybírá za z.ilištru uživ{gn veÍejného
prostranství, kteqf'rn se pro ťrčely této Yyhlášky rozumí provádění qizkopoqfch praci,
umístění dočasn;fch staveb a zaťlaeru sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zaŤizetu, zaťtzent cirkus , lunaparkri a jin;fch

obdobnj'ch atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a :uŽivfunl

tohoto prostranství pro potŤe\ tvorby Íilmovjlch ate|evizruch děl'3)

2) Poplatek za uživáru veŤejného prostranství p|ati fyzické i právnické osoby, které vživaji
veŤejné prostranství zprisobem uveden;im v odstavci 1.a)

Čr. s
YeÍcjné prostranství

Poplatek se platí za uilvinn veŤejqfch prostranstvís) jmenovitě vymezeqfch v pŤílohách

č.1_5tétovyhlášky.

Čt. l
ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit6) správci poplatku uživáru veŤejnéhc prostranství nejpozději
15 dnŮ pŤed zahájentm :uilvilnn veŤejného prostranství. V pŤípadě užívárn veŤejného

l] $ t pism. c) a $ 4 zÍl<onao místrríchpoplatcích

1] s t+ odst. 3 zilkoru o mistnícb poplatcích
'' $ 4 odst. I zákonao místních poplatcích
o) 

5 4 odst. 2 zál<orno místních poplatcích
:t g 34 zikona o obcích (,VeŤejqim prostranstvím jsou všechm niírněstí, ulice, tržiště, chodníky, veÍejná ze|eÍl"

paÍky a další prostory pŤístupné kaŽdému kz omezeni' tedy sloužící obecnému vživini, a to bez ohledu na
vlastnicfví k tomuÍo prostoru.*)



prostranství po dobu kratší neŽ |o dnů (včetně) je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den zahÍ$eru uživám veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uananý svátelq nebo není možné povinnost splnit zjiného
závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost rcjb|iže náslédujíci
pracovní den.

2) obsah ohlášení upravuje zákono místních poplatcích.7)
3) DojdeJi ke změně údajů uvedených v ohlášení8), je poplatník povinen tuto změnu oznámit

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.g)

cl. 5
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku čiru zakaŽdý i započatý rtj. akaždýi započatý den:
a) za provádční qýkopoých prací .-'.... 2.
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ...... 5,
c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb ........ 5,
d) za umístěni zaťtzeni sloužících pro poskytování prodeje
e) za umístěni zaÍizeni sloužících pro poskytování služeb
s za $ntístění stavebních zaÍízeni
g} za uÍnístění reklamních zaÍiz*ryí
h) zaumístění zaŤizenlcirkusri ............ 5,

D za umístěni zaÍizeni lunaparkri a jin1fch obdobn ch atrakcí ................. 5'j) za umístění skládek ........ 5,
k) zavyltazení trvalého parkovacího místa ...'....... 1,

D zavživáttt pro potŤeby tvorby filmo{ch ate|evizních děl ....'........'.... 5.
2) Stanowje se roční paušalní sazba poplatku:

a} ua umistění stavebních znŤízení
b) za umístění reklamních zaÍizeni
c) zavyhrazení trvalého parkovacího místa

20,
1*.

L,

1.,

- Kč,
- Kč"
- Kč,
- Kč"
- Kč'
- Kč,
- Kč"
- Kč,
- Kč,
- Kč,
- Kč,
- Kč'

365,_ Kč,
365,- Kč,
3s5,- Kč.

cr.6
osvobození od pop|atku

1} Drivody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích'lO)

"] $ 71 odst. 1 ziákona č. 28a/2oo9 Sb., dario1i ťád (drále jen,,darioqf Ťáď.) -,,Podiiní lze učinit písemně, ristně do
protokolu nebo datovou zprávov, která je opatiena unávanjmelektroniclqfm podpiserr1 nebokterá je odestrírra
prostŤednictvím datové schránlcy...
', $ 14a odst. l a2 zákona o místnich poplatcích:

,,V olrlášeni poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popffpadě jmén4 a pŤíjmeni nebo niizev nebo obchodní firmq obecrr} identifitcáto1 byl-li pňidělen,
místo pobytu nebo síďo, misto podnilrríní, popŤípadě další adresu pro dcručovárrí; právnická osoba rrvede též
osoby, l*eré jsou jejím jménem opn{vněny jednat v poptatkoqfch íěcectr'
b) čísla všech sqfch ričt& u poslrytovatďri platebních služeb' včetně poskytovatelŮ těchto služeb v zahraničí'
užívanfch v souvislosti s podnikatelskou činností, v pŤípadě, že pťedměi poplatku souvisí s podnikatelskou
činností poplatníka nebo plátce,
c') Ídaje rozhodné pro stanovení vyše poplatkové povinnosti (napť. místo, zpŮsob tlživárrli, pŤedpokládanou
dobu a vjměru)
Poplatník nebo plátce, lrÍeqi nemá síďo nebo byďiště na izemi členského státu Evropské unie, jiného
smlurního státu Dohody o Evropském hospodríŤském pÍostofu nebo Švfcarské koďederace, uvďe kromě

"' ridajri poŽadovaqfch vjše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručoviiní...o) včetně Zíniku poplatkové povinnosti
'J $ 14a odst. 3 zákona o mistníclr poplatcích



z} Dále se od poplatku osvobozují:
a) Městys Nepomyšl,
b) poŤadate|é akci poŤádaqfch bez vstupného.

Čl.l
Splatnost poplatku

1) Poplatek dle č1. 5 odst. 1 ryhlášky je splatny:
a) pŤi užívání kratším než 10 dnú (včetně) nejpozději v den zahájeruuživiltlt,
b) pŤi uživán delším než \a dnú a nepŤesáhne-h uživim do více kalendáŤních let,

polovina za pÍedpokládanou dobu užíváni nejpozději v den zahájeru uživání a zby|á
část nejpozději do l5 dnú od ukončení vživánveŤejného prostranství,

c) pŤesáhne-li uživáru do více kalendáŤních let, pŤíslušná část za každy kalendáŤní rok
uživáru do konce takového pŤíslušného kalendáŤního roku a poslední rok uŽivám
nejpozději do 15 dn od ukončení uŽiváruveŤejného prostranství.

2) Poplatek stanoven; roční paušální částkou je splatn:il do 30 dnri od počátku každého
ročního poplatkového období.

3) PŤipadneJi lhrita splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznany svátek, je dnem' ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejb|tže následující pracorrní den.

cl.8
Ustanovenízávérečná

1) Nebude-li poplatek zap|acen poplatníkem včas nebo ve správné qfši, vyměŤi
poplatku poplatek platebním qiměrgpl 1).

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatkŮ m že správce poplatku
trojnásobek; toto zqf šení je pŤíslušenstvím poplatku' 12)

Čt.9
tlčinn$st

Tatc Yyhláška nabyvá činnosti z driv*du zájmu dnem vyhlášení.

Jossf Lněníček
star*sta

,mu spraYce

u\íyšit až na

Yyvěš*ns na riÍedni des** dne:

Sejrnu t* zťrísdní desky dne.

*5.Ů5"2*11

31.Ů5.2*11

10) 
$ 4 odst. 1 a 3 zákona o místnich popl atcich C,z akcí poŤádanycb na veŤejném prostranství, jejicbž vftěžek je

určen na cbaritatiYní a veťejně prospěšné ričely, se poplatek neplatí. Poplatku zauživánivereiného p.ost'a'.*t.,i
spočívajícího ve vyhrazení trvatého parkovacího místa nepodtéhají osoby zdravotně postižené.-..)

]i]$ tt odst. l zil/l.onao mistníchpoplatcích
tz) 

5 tl odst. 3 zikona o místních poptut"i"t'

Favel sartuška
mistastar*sta


