Obecně závazná vyhláška obce Třemešné
č. 1/2005
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Třemešné se na svém zasedání dne 24.2.2005 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. l
Základní ustanovení
(1) Obec Třemešné touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška") zavádí místní poplatek
za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek").
(2) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Třemešném (dále jen správce poplatku).

Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění
dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí.
Čl. 3
Poplatník
(1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 2.
(2) Užívá-li tutéž část veřejného prostranství více uživatelů, odpovídají za placení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 4
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená
a znázorněná na mapě v přílohách č. 1 a č. 2.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem písemně nebo ústně ve lhůtě nejméně 1 den před
započetím užívání ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného
prostranství.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno
a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou
osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla
účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným
v čl. 2, až do dne kdy toto užívání skončilo.
Čl. 7
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
b) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 20,- Kč
Čl. 8
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v den zahájení užívání veřejného prostranství.
Čl. 9
Osvobození
Od poplatku se osvobozují:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného
b) akce, jejichž výdělek je určen na charitativní činnost nebo veřejně prospěšné účely
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Byl-li před uplynutím této doby učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto písemně
uvědomen.

Čl. 11
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých
případech poplatky snížit nebo prominout.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se oddíl III. poplatek za užívání veřejného prostranství, článek 10 až 17 obecně závazné
vyhlášky obce Třemešné o místních poplatcích ze dne 24.1.2001.
Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 14.3.2005.

________________________
Stanislav Hálek
starosta

_________________________
Jindřich Janíček
místostarosta

