
Obec Říbmanice

obecně závazná vyh|áška obce Rícmanice č.312004
o místním pop|atku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Řícmanice vydává přijetím usnesení ě. 18 na svém 18. zasedaní konaném dne
26.1.2004 v souladu s ustanovením $ 15 ákona č. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
novely č.229/2003 Sb., av souladu s ustanoveními $ l0 písm. a) a $ 84 odst.2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou
stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Čt. r
Předmět pop|atku

i. Poplatek za uživáni veřejného prostranství se lybírá za m|áštní užívání veřejného
prostranství, kteným se rozumí provádění ýkopových prací, umístění doěasných staveb
a zaíizeni sloužících pro poskýování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zaÍízení cirkusů, lunaparků ajiných obdobných atrakcí, umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce nebo potřeby tvorby filmoých a televimích děl.

2. Veřejným prostranstvím se pro účely této r,yhlášky rozumí všechna náměstí' ulice' trŽiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezeni, tedy sloužící
obecnému lŽivání, a to bez ohledu na vlastnicfuí k tomuto prostoru. Soupis míst, které pro
účely této vyhlášky podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství, je uveden v příloze
č. 1 této lyh|ášky ($ l4 odst. 2 zákona o místních poplatcích).

Čl.z
Poplatník

Poplatek platí ýzické a právnické osoby' které uŽívají veřejné prostranství způsobem uvedeným
v odst. 1 .

Čls
Sazba poplatku

Za umístění zaÍizení k poskýování služeb a prodejních zaÍízení 2,-Kčlden za I m2
Za umístění zábavních zařizení a atrakcí l0,.Kč/den za 1 m2 '
Za lživáni veřejného prostranství k provádění ýkopových prací, k umístění skládky stavebního
materiálu a stavebních zařizeni napÍ. při stavbě domu apod.:

o do l0 m2 měsíčně
. do 25 m, měsíčně
o do 50 m2 měsíčně
. krátkodobé umístění do 1 měsíce za m2lden
o umístění kontejnerů: do 24 hodin
o umístění kontejnerů: nad 24 hodin za m"/den

50'-Kč
l00'-Kč
l50'-Kč
2'-Kě
bezplatně
l0'-Kč

ČL5
oznamovací povinnost

Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději
v den vzniku poplatkové povinnosti, tj. v den' kdy započalo užívání veřejného prostranství. Poplatek
se lrybírá počínaje dnem, kdy započalo užívání do dne kdy užívání veřejného prostranství skončilo,
zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.
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Čt.0
Splatnost poplatku

Poplatek zajednodenní uŽívání veřejného prostranství je splatný v den vmiku poplatkové povinnosti.
Poplatek za vícedenní uŽívání veřejného prostranství je splatný do tří dnů ode dne, kdy užívání
veřejného prostranství skončilo, zaŤízení by|o odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.

cl.7
Spo|ečná ustanoveni

l. Nebude-li poplatek za uŽívání veřejného prostranství zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměříjej
správce poplatku platebním v'ýměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) pop|atky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce pop|atku mýšit až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, |ze dlužnou
částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém pop|atková povinnost
vznikla

3. Byl-|i před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo dorněření poplatku' běŽí
tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně
uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povi nnost vznikla.

4. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost dle čl. 6 této lyhlášky, může mu správce
poplatku u|ožit pokutu Ve smyslu ust. $ 37 zákona o správě daní a poplatků...

5. Správu pop|atku zajišťuje obecní úřad Řicmanice.
ó. Nestanovili zákon č. 565/|990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, jinak. vÍahuje se na

řízení ve věcech poplatků zákon č. 337/1992 Sb.' o správě daní a poplatků, v platném znění

čls
Zrušovaci ustanovení

Ruší se vyhláška č. I l200z o místních poplatcích schválená Zastupitelstvem obce Řícmanice dne
23.10.2002.

č lq

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnácým dnem následujícím po vyhlášení na úřední desce obecního
írřadu.

Vyvěšeno dne: 28.l.2004

Sejmuto dne: 1 2 -02- 200lr

! qn, ,( q,r
lng. Lenka Lišková

místostarostka

q/.É<
Ing. František Pantůček\
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Příloha č. 1
kozv č,.312004

Soupis míst, které pro úěely této vyhlášky podléhají poplatku za užívání veřejného prosÍanství

1. Místní komunikace a chodníky:
Masarykovo náměstí a přilehlé chodníky
Havlíěkova a pfilehlé chodníky
Tyršovo návrší a přilehlý chodník
Fiignerovo náltší
V Horce
Na Vyhlídce
Hybešova
Komenského v ěásti Štoky k b}'to\ďm domům a 16 RD včetně chodníku
Přilehlé chodníky k ul. Komenského
Při|ehý chodník k ul. Husova

J 2. Zastřešená plocha kolem Nákupního střediska
3. Veřejná ze|eň na Masarykově náměstí
4. Veřejná zeleň u Nákupniho střediska z ulice Komenského
5. Parkovací plocha vedle vsfupní brány na obecní koupaliště
6. Parkovací plocha vedle hřbitova
7 ' Parkovací plocha na začátku cesý na hřbitov u silnice tr-3 83
8. Učelové komunikace na parcelách ěíslo: 1017, 988' 989' 58' 295
9. Veřejná zeleň kolem býoých domů
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