Obecně závazná vyhláška č. 2 /2008
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo Obce Radonice se na svém zasedání dne 10.4. 2008 usnesením č. 2/1
usneslo vydat podle ust.§ 1 písm. c), § 4 a § 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I.
Předmět poplatku
1.Obec Radonice vybírá dle ustanovení § 1 písm. c) zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen poplatek).
2.Správu poplatku vykonává Obecní úřad (dále jen „správce poplatku”) a v řízení ve
věcech poplatku se postupuje podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
3.Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizních děl.
4.Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. II.
Veřejné prostranství
1.Veřejným prostranství jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, přístupné každému bez
omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,
uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. III.
Poplatník
1.Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 1 této obecně závazné vyhlášky.

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.

Čl. IV.
Ohlašovací povinnost
1.Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně do protokolu o ohlašovací povinnosti
užívání veřejného prostranství uvedeného v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této
vyhlášky. nejméně osm dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na
dobu kratší než osm dní, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na
sobotu,neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen ohlašovací
povinnost splnit nejpozději poslední pracovní den před započetím užívání veřejného
prostranství.

Čl. V.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 1 této obecně závazné vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. VI.
Sazby poplatku
1.Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý metr čtverečný a za
každý i započatý kalendářní den užívání veřejného prostranství:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
5,-- Kč
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
30,-- Kč
c) za provádění výkopových prací, pokud byla překročena lhůta správního stanovení záboru
10,-- Kč
d) za umístění stavebního zařízení (např. instalace lešení apod.), pokud byla překročena lhůta
30 dní po záboru
10,-- Kč
e) za umístění reklamního zařízení
10,-- Kč
f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
5,-- Kč
g) za umístění skládek (jakéhokoliv druhu materiálu), pokud byla překročena lhůta 30 dní po
záboru
5,-- Kč
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
- osobní automobil - za měsíc
150,-- Kč
- nákladní automobil, přívěs, autobus - za měsíc
500,-- Kč
i) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce

3,-- Kč
j) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce
3,-- Kč
k) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce
10,-- Kč
l) za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
30,-- Kč
2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
1.500,-- Kč/rok,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil, přívěs, autobus
5.000,-- Kč/rok,
c) za umístění prodejního zařízení
5.000,-- Kč/rok,
d) za umístění reklamního zařízení
1.500,-- Kč/rok
3. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném
období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou

Čl. VII.
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.
Pokud tento den připadne na sobotu,neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem splatnosti
poslední pracovní den před započetím užívání veřejného prostranství.
2. Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných
splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství
započato a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku
byla zaplacena ke dni poslední splátky.
3. V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného
prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Čl. VIII.
Osvobození
1.Poplatku nepodléhá:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen
na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené

2.Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku
oznámit písemně nebo ústně do protokolu:
a) ve lhůtě stanovené v čl. IV. této obecně závazné vyhlášky
b) v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do osmi
kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození

Čl. IX.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí způsobem uvedeným v čl. VII. tohoto
předpisu obecně závazné vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo
odstraněno, veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. X.
Sankce
1.Nebude-li poplatek za užívání veřejného prostranství zaplacen ( odveden ) včas nebo ve
správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (
neodvedený ) poplatek nebo jeho nezaplacenou ( neodvedenou ) část může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2.Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z této
vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může správce poplatku opakovaně uložit pokutu za
nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 citovaného zákona.

Čl. XI.
Lhůty
1.Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou povinnost) určenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
2. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odst. učiněn úkon směřující k vyměření
poplatku nebo jeho dodatečnému doměření, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž
byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek
však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
3. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. XII.
Ustanovení závěrečná
1.Tato vyhláška nahrazuje v plném rozsahu obecně závaznou vyhlášku Obce Radonice
schválenou Zastupitelstvem dne 14.2.2006, č. 1/2006 a obecně závaznou vyhlášku Obce
Radonice schválenou Zastupitelstvem dne 3.6.2003,č. 4/2003.

Čl. XIII.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2008 :

Vyvěšeno : 15.4.2008
Sejmuto :

2.5.2008

-------------------------------------místostarosta obce

------------------------------------starostka obce

Příloha č. 1
Veřejná prostranství v k.ú. obce Radonice
ulice

pozemkové parcely nebo jejich části

Kozákova

261/11

Ligasova

295, 262/5, 188/3, 293/3, 130/9

Na Návsi

295, 27, 349

Na Plachotě

311

Na Skále

300/1, 300/2, 16 PK, 262/18, 256/2

Na Vartě

266, 63/5, 63/7

Na Vyhlídce

194/9, 194/6, 194/1

Nad Školou

46/1, 45/2

Ohradní

194/1

Pavlova

263, 261/1, 262/10PK, 341, 7, 264, 1/3

Počernická

306/1

Prchalova

262/1, 36

Příčná

194/4, 194/1, 199/22

Růžičkova

310, 341, 262/17, 256/2, 256/33, 262/16, 262/15

Spojovací

262/21, 19/4, 262/22, 194/2

U Hlásky

336, 301/2, 251

V Oužlabině

322/9, 322/1, 333

V Uličce

263, 357

Ve Tvrzi

262/1

Vinořská

263, 262/16, 262/2, 194/2, 262/3

Vobůrecká

301/1 PK

Za Humny

245/16, 205/17

Zahradní

262/11

Zápská

268/1, 61/2, 63/11, 262/13

pevná plocha ul. Ligasova

130/9

pevná plocha

36

park před Obecním úřadem

256/2

prostranství u autobusových zastávek

27, 349

lesík Červená skalka

342

prostranství u přečerpávací stanice

251

prostranství před čp. 8

262/8, 16 PK

Příloha č. 2
číslo poplatníka: (vyplní správce
poplatku)

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
POPLATNÍKA K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
stanovená Čl. IV. vyhlášky č. 2/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a oznamovací (poplatková)
povinnost podle § 33 zák. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů:

plné jméno poplatníka / nebo název

IČO / rodné číslo
zmocněnec (plná moc k jednání ve věci)
adresa (adresa pro doručování)
bankovní spojení / číslo účtu
( v y p s a t p o d l e v z o r u *) způsob užívání veřejného prostranství
 [ *umístění stavebního zařízení, *provádění výkopových prací, *umístění skládek, *umístění reklamního
zařízení, *umístění prodejního zařízení, *umístění dočasné stavby sloužící pro prodej, *umístění zařízení
lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí *tvorba filmových a televizních děl, *kulturní akce, *sportovní akce,
*reklamní akce ]
způsob užívání veřejného
prostranství

doba užívání
veřejného

[první den]

od

do

[poslední den]

z toho pouze / celkem počet dnů:

prostranství
místo užívání veřejného
prostranství [č. parc. v k. ú.]

, RADONICE

rozsah užívání veřejného prostranství [v m2]

investor stavebních prací [ p o p l a t n í k ]

datum:

razítko:

podpis:
poplatník,

zástupce poplatníka, jednatel společnosti,
(vyplní správce poplatku)

VÝPOČET MÍSTNÍHO POPLATKU / zaplaceno dne:
k číslu jednacímu :
ze dne :
variabilní symbol :
způsob užívání :

m2 :
počet dnů :

.

sazba dle Čl. VI. :

VÝŠE
POPLATKU:
splátka:

1.den užívání
30.den
60.den
90.den

Paušální částka

ano/ne

120.den
150.den
180.den
210.den
datum :

240.den
270.den
300.den
330.den
pokladna

složenka

převodem

