Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 2/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Němčice se usneslo podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, dne 15.12.2010, usnesením číslo 912010 vydat
v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen "vyhláška" ):

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Touto vyhláškou se zavádí na území obce Němčice místní poplatek za užívání veřejného
prostranství. ( dále jen "poplatek" )
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce poplatku" )

Článek 2
Předmět poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství
se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství,kterým se rozumí:
a) provádění výkopových prací (tj.činnost,která znamená realizaci faktického výkopu do pozemku
nejen za účelem stavby trvalé,dočasné nebo její změny,ale i v souvislosti s prováděným
drobných staveb nebo jiných prací,které předpokládají provádění výkopu např. údržba
stavby, terénní úpravy,zabezpečovací práce)
b) umístění dočasných staveb(tj.umístění stavby,u které se předem omezí doba jejího trvání,jsou to
např. stavby prodejního charakteru nebo stavby sloužící k poskytování služeb podléhajících
stavebnímu řízení,atd.)
c) zařízení sloužící k poskytování prodeje služeb (tj. umístění pouze takového zařízení,na které
nemusí být stavební povolení,např. se jedná o prodejní stoly nebo pulty tvořené pouze
konstrukční kostrou s bočními stěnami a zastřešením,stánky,mobilní buňky,pojízdné
prodejny ,atd.)
d) umístění stavebních zařízení (tj. zvláštní užívání veřejného prostranství záborem stavebního
zařízení, nikoli stavbou, např. zařízení staveniště, skladovací prostor, atd.)
e) umístění reklamních zařízení (tj. veškeré reklamy, které jsou umístěny na veřejném prostranství
a část tohoto prostranství zabírají, např. reklamní stojan, který je denně umísťován před
prodejnou a který obsahuje výčet prodávaného zboží).
f) zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
g) umístění skládek (tj. každé skladování /odložení/ movitých veci na verejnern prostranství,
určených k dalšímu využití, uskladnění nebo likvidaci, např. stavební materiál, atd.)
h) vyhrazení trvalého parkovacího místa (tj. v případě možnosti časově neomezeného užívání
veřejného prostranství jedním poplatníkem),
i) užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby
filmových a televizních děl.

Článek 3
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
Zařazení dle parcel:
Komunikace: 371/2, 371/3, 377/3,30/6,364/4,366/1,236/3,365/1,365/4,367/6,367/1,
236/6,413/5,413/4,413/3,413/2,413/1,364/14
Chodníky: 364/8,405/1-2,359/5-6,373/21-22,373/10,407,406,
364/10, 364/6, 36417, 236/24,
236/6,23617, 17817,236/2,236/24,240/10,313/103,366/1,373/5,364/11,
364/1, 364/12,
364/13,29,374/14,373/23,242/1
Parky: 373/21,30/15,30/14,242/3,236/11,242/1,247/3,242/5,236/6
Sportovní areál: 30/1
Ostatní plochy: 31/9,262,260/11,178/15,277/6,236/2,361,236/4,236/6

Článek 4
Poplatník
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v čl. 2.
2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého
poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z
nich.

Článek 5
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 8 dní
před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je
poplatník povinen oznámit tuto povinnost správci poplatku nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
2) V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,
byl- li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro
doručování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
a) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činnost, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce
b) údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečnosti
zakládající nárok na osvobození od poplatkové povinnosti

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto
užívání fakticky skončilo.

Článek 7
Sazby poplatku
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 užívaného veřejného
prostranství a každý i započatý den:
a) za provádění výkopových prací 10 Kč
b) za umístění dočasných staveb
10 Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje nebo jiných služeb 10 Kč
d) za umístění stavebních zařízení 5 Kč
e) za umístění reklamních zařízení 20 Kč
f) za umístění skládek
1OKč
g) za umístění a provoz cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
5 Kč
i) za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
5 Kč
j) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 5 Kč

Článek 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek ve výši stanovené podle článku 6 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů, nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději do 5 dnů od zahájení
užívání veřejných prostranství
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den

Článek 9
Osvobození
1) Poplatek se neplatí::
a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené
2) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce podporující kulturní život obce a turistický ruch
b) skládky nepřesahující dobu tří kalendářních dnů
c) výkopové práce z důvodu odstraňování havárie inženýr. sítí po dobu nepřesahující 10 dnů
d) výkopové práce z důvodu zřízení podzemního vedení po dobu nepřesahující 10 dnů.

Článek10
Navýšení poplatku
1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatnikem včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad
poplatek platebnim výměrem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 11
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Němčice č.6/2003

Článek 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2011

Vyvěšeno na úřední desce obecniho úřadu dne: 16.12.2010
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 31.12.2010
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Magda Šejbová
místo starostka obce

