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obec Hartvíkovice
Obecn é závaznáqrhláška č.4 / 20 19
o místnímpoplatku zaužíváníve einého prostranství

Zastupitelsťvo obce Harťvíkovice se na svém zasedání dne 14. Lt.2019 usneslo vydat na
základě L4 zákona č. 565/L99a Sb., o místníchpoplatcích, ve znénípozdějších
p edpisri), a v souladu s
10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. LZB/2000 Sb., o obcích (obecni z ízeníJ,ve znění pozdějšíchp edpisťr, tuto obecně
závaznou vyhlášku fdále jen ,,tato vyhláška"J:

Článek t
úvodníustanovení

t1)
(2)

Obec Hartvíkovice touto vyhláškou zavádí místnípoplatek za užíváníve ejného
prostranství (dále jen,,poplatek"J.
Správcem poplatku je obecní ťr ad Hartvíkovice.1

článek 2

P edmět poplatku

tl)

(2)

a

poplatník

Poplatekzaužíváníve ejného prostransWí se vybíráza zvláštní užíváníveejného
prostransWí, kter m se rozumí provádění q kopoqfch prací, umístěnídočasnl ch
staveb a zaíízenísloužícíchpro poslrytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zaíízení,zaiízenícirkus , Iunaparkri a jin ch
obdobn ch atrakcí, umístěnískládek, vyhrazení ťrvaléhoparkovacího místa
a užívánítohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pot eby
tvorby filmoqich a televizních dě1.2
Poplatek za užíváníve ejného prostransWí platí fyzické i právnické osobn které
užívajíve ejné prostranství zprisobem uveden m v odst. 1 [dále jen ,,poplatník";.s
Článek g
Ve einá prostranswí

Poplatek se platí za užíváníve ejn;ich prostranství, která jsou graficky vyznačena na
katastrální mapě v p íloze č. ].. Tato p íloha ťvo í nedílnou součást této vyhlášky.
Článek +
Ohlašovací povinnost

t1]

(2)
t
2
3
+

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užíváníve ejného prostranswí správci
poplatku nejpozději 5 dní p ed zahájením užíváníve ejného prostranswí.
V p ípadě užíváníve ejného prostranství po dobu kratšínež 5 dní, je povinen
splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užíváníve ejného
prostranství. Pokud tento den p ipadne na sobotu, neděli nebo státem uznany
sváteh je poplatník povinen splnit ohlašovacípovinnost nejblíženásledující

pracovní den.
V ohlášení poplatník uvedea

15 odst. ]- zákona o místních poplatcích
4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 2 zákona o mísťníchpoplatcích

E

aJ

(2)
(3)
t4]

jméno, pop ípadě jména, a p íjmenínebo název, obecnlf identifikátor, byl-Ii
p idělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, pop ípadě dalšíadresu
pro doručování; právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkoq ch věcech,
b] číslavšech sq ch ričtri u poskytovatelťr platebních služeb, včetně
poskytovatelťr těchto služeb v zahraničí,užívanychv souvislosti
s podnikatelskou činností,v p ípadě, že p edmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činnostípoplatníka,
cJ dalšíridaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména p edpokládanou dobu,
zpťrsob, místo a qfměru užíváníve ejného prostransťví, včetně skutečností
dokládajících vznik nároku na p ípadnou levu nebo osvobození od poplatku.
Poplatník, kterli nemá sídlo nebo bydliště na zemí členskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo
Šqlcarskékonfederace, uvede kromě tidai požadovanlich v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.s
Dojde-li ke změně dajťr uvedenych v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do ]"5 dnri ode dne, kdy nastala.o
Povinnost ohlásit daj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na ridaje
zve ejněné pro ť5rto tičely správcem poplatku na ední desce.

čl. 5

Sazba poplatku
Sazba poplatku činízakaždy i započaťllm' akaždy i započat den:
a) za umístění dočasnych staveb a zaYízení sloužícíchpro poskytování služeb 10 Kč,
b) za umístění dočasnlfch staveb sloužícíchpro pos\ytování prodeje
10 Kč,
c) za umístěníza ízenísloužícíchpro poskytování prodeje
].0 Kč,
d) za provádění q kopoqich prací
10 Kč,
e) za umístění stavebních zaťízení
10 Kč,
].0 Kč,
0 za umístění reklamníchza ízení
g) za umístěnízaťízení
cirkusri
10 Kč,
h) za umístění skládek
10 Kč,
i] zavyhrazení trvalého parkovacího místa
10 Kč,
zaužíváníve ejného prostranswí pro kulturní akce
10 Kč,
k) zaužíváníve ejného prostranství pro sportovní akce
]_0 Kč,
']
l] zaužíváníve ejného prostransťví pro reklamní akce
10 Kč,
mJ zaužíváníve ejného prostranství pro pot eby tvorby filmor4fch a tel. děl 10 Kč.

Článek o
Splatnost poplatku
Poplatek ve stanovené v ši je splatny:
a} p i užíváníve ejného prostranství po dobu kratší].0 dnri, nejpozději v den zahájení
užíváníve ejného prostranství,
b] p i užíváníve ejného prostranswí po dobu ].0 dnri nebo delší,nejpozději do 5 dn
o zabájení užíváníve ejného prostransťví,
(2) P ipadne-li konec lhťrty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznany sváte[ je
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splni! nejblíženásledující
pracovní den.

It)

5
0

14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

článek 7
osvobození

t1]

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem prrikazu
ZTP nebo ZTP /P,7
b) z akcí po ádan;fch na ve ejném prostranství, jejichž cely qitěžek je odveden na
charitatívnía ve ejně prospěšnéčely8.
poplatku
Od
se dáIe osvobozují poplatníci, kte í užívajíve ejné prostranství na
t2)
základě smlouvy s obcí Hartvíkovice.

Článek g
Naq šenípoplatku

(1]

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné rliiši, vymě í mu
správce poplatku poplatek platebním qiměrem nebo hromadnym p edpisnym

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatkťr m že správce poplatku
zvyšit až na trojnásobek; toto zvyšeníje p íslušenstvímpoplatku sledujícímjeho

SeZnamem.9

osud.10

čtánek 9
zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecné závazná vyhláška č.3/2at4 ze dne 16. L2. 2aL4 o místnímpoplatku
zaužíváníve ejného prostranství.

Čtánek 10
Účinnost
Tato vyhláška nablftrá ričinnosti dnern L. L.20ZB"

HARTVít<ovtce
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,

tÓo: 00289337

Bc. Michaela Pažárová
místostarostka obce

Vyvěšeno na ri ední desce dne: 1-B. 1L.2019
Sejmuto z ri ední desky dne: 3L. L2.2019

7 4 odst. 3 (věta druhá] zákona o místních poplatcích
B 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
l 11 odst, 1, zákona o místnich poplatcích
to 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

v
starosta obce

