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Obec Říbmanice
obecně závaznávyh|áškaobceRícmanice č.312004
o místnímpop|atku za užíváníveřejného prostranství
Zastupitelstvoobce Řícmanicevydává přijetímusneseníě. 18 na svém18. zasedaníkonanémdne
26.1.2004v souladus ustanovením
$ 15 ákona č. 56511990Sb., o místníchpoplatcích,ve znění
novelyč.229/2003
Sb.,av souladus ustanoveními
$ l0 písm.a) a $ 84 odst.2 písm.i) zákonač.
128/2000Sb., o obcích(obecnízřízení),v platnémznění,tuto obecnězávaznouvyhlášku,kterou
poplatekza užívání
prostranství.
stanovímístní
veřejného

Čt.r

Předmět pop|atku
i. Poplatek za uživáni veřejnéhoprostranstvíse lybírá za m|áštníužíváníveřejného
prostranství,
ktenýmse rozumí prováděníýkopových prací,umístěnídoěasnýchstaveb
a zaíizeni sloužícíchpro poskýování prodeje a služeb,pro umístěnístavebníchnebo
reklamních
zařízení,zaÍízení
cirkusů,lunaparků
ajiných obdobnýchatrakcí,umístění
skládek,
pro kulturní,sportovnía
vyhrazenítrvaléhoparkovacíhomístaa užívání
tohotoprostranství
reklamníakcenebopotřebytvorbyfilmoých a televimíchděl.
2. Veřejným prostranstvím
se pro účelytétor,yhláškyrozumívšechnanáměstí'ulice' trŽiště,
parky
chodníky,veřejnázeleň,
každému
a dalšíprostorypřístupné
bez omezeni,tedy sloužící
obecnémulŽivání, a to bez ohleduna vlastnicfuík tomutoprostoru.Soupis míst,kterépro
je uvedenv příloze
poplatkuza užívání
účely
tétovyhláškypodléhají
veřejnéhoprostranství,
poplatcích).
č.1 tétolyh|ášky($ l4 odst.2 zákonao místních

Čl.z

Poplatník
Poplatekplatí ýzické a právnickéosoby' kteréuŽívajíveřejnéprostranství
způsobemuvedeným
v odst.1.

Čls

Sazba poplatku
Za umístění
zaÍizení
k poskýováníslužeba prodejních
zaÍízení2,-Kčldenza I m2
Za umístění
zábavníchzařizenía atrakcíl0,.Kč/denza 1 m2'
prostranství
Za lživáni veřejného
k prováděníýkopových prací,k umístění
skládkystavebního
materiálua stavebníchzařizeni napÍ.při stavbědomu apod.:
o do l0 m2měsíčně
50'-Kč
.
do 25 m, měsíčně
l00'-Kč
o do 50 m2měsíčně
l50'-Kč
.
krátkodobéumístěnído 1 měsíceza m2lden
2'-Kě
o umístěníkontejnerů:do 24 hodin
bezplatně
o umístěníkontejnerů:nad 24 hodin za m"/den
l0'-Kč
ČL5
oznamovacípovinnost
Poplatníkje povinen oznámit obecnímuúřaduzvláštníužívání
veřejnéhoprostranství
nejpozději
povinnosti,tj. v den' kdy započaloužívání
v den vzniku poplatkové
veřejnéhoprostranství.
Poplatek
se lrybírápočínaje
dnem,kdy započaloužívání
do dne kdy užívání
veřejnéhoprostranství
skončilo,
zařízeníbylo odstraněno
a prostranství
uvedenodo původního
stavu.

l

oZV č'3'2004 o míst'popl.za veř'prostranství
oPRAVENÁ 'doc

Čt.0
Splatnostpoplatku
je splatnýv denvmiku poplatkové
prostranství
povinnosti.
PoplatekzajednodenníuŽívání
veřejného
je splatnýdo tří dnůode dne, kdy užívání
Poplatek za vícedenníuŽíváníveřejnéhoprostranství
prostranství
veřejného
skončilo,zaŤízení
by|oodstraněno
a prostranství
uvedenodo původního
stavu.
cl.7
Spo|ečnáustanoveni
prostranství
l. Nebude-lipoplatekza uŽívání
veřejného
zaplacenvčasnebove správnévýši,vyměříjej
pop|atkynebo jejich
správce poplatku platebnímv'ýměrem.Včas nezaplacené(neodvedené)
nezaplacenou(neodvedenou)
částmůžesprávce pop|atkumýšit až na trojnásobek.Vyměřené
poplatkyse zaokrouhlují
na celékorunynahoru.
2. Pokud poplatníknesplnísvoji poplatkovoupovinnoststanovenoutouto vyhláškou,|ze dlužnou
částkuvyměřit nebodoměřitdo 3 let od koncekalendářního
roku,ve kterémpop|atkovápovinnost
vznikla
3. Byl-|i před uplynutímtétolhůtyučiněnúkonsměřujícík vyměřenínebo dorněřenípoplatku'běŽí
tříletá lhůtaznovu od konce roku, v němžbyl poplatníknebo plátce o tomto úkonupísemně
uvědoměn.Vyměřit a doměřit poplateklze do 10 let od konce kalendářníhoroku, ve kterém
poplatková
povinnostvznikla.
4. Pokud poplatníknesplnísvoji oznamovacípovinnostdle čl. 6 tétolyhlášky, můžemu správce
poplatkuu|ožitpokutuVe smysluust.$ 37 zákonao správědanía poplatků...
5. Správupop|atku
zajišťuje
obecníúřadŘicmanice.
poplatcích,
ó. Nestanovilizákonč.565/|990Sb.,o místních
v platném
znění,jinak. vÍahujese na
řízeníve věcechpoplatků
zákonč.337/1992Sb.' o správědanía poplatků,
v platném
znění

čls

Zrušovaciustanovení
Rušíse vyhláškač. Il200z o místníchpoplatcíchschválenáZastupitelstvem
obce Řícmanice dne
23.10.2002.
člq
patnácýmdnemnásledujícím
po vyhlášenína úřední
Tato vyhláškanabývá účinnosti
desceobecního
írřadu.
Vyvěšeno
dne: 28.l.2004
Sejmutodne:

1 2 -02-200lr

! qn, ,(q,r
lng.LenkaLišková
místostarostka

q/.É<

Ing.František
Pantůček\
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Příloha č.1

kozv č,.312004
Soupis míst,kterépro úěelytétovyhláškypodléhajípoplatkuza užíváníveřejnéhoprosÍanství
1.Místníkomunikacea chodníky:
Masarykovo náměstía přilehléchodníky
Havlíěkovaa pfilehléchodníky
Tyršovonávršía přilehlý chodník
Fiignerovo náltší
V Horce
Na Vyhlídce
Hybešova
Komenskéhov ěásti Štokyk b}'to\ďmdomůma 16 RD včetněchodníku
Přilehléchodníkyk ul. Komenského
Při|ehý chodníkk ul. Husova

J

plochakolemNákupníhostřediska
2. Zastřešená
3. Veřejná ze|eňna Masarykověnáměstí
4. Veřejná zeleň u Nákupniho střediskaz ulice Komenského
5. Parkovacíplocha vedle vsfupníbrány na obecníkoupaliště
6. Parkovacíplocha vedle hřbitova
7' Parkovacíplocha na začátkucesý na hřbitov u silnice tr-383
komunikacena parceláchěíslo:1017,988' 989' 58' 295
8. Učelové
9. Veřejná zeleň kolem býoých domů
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