
Městys Nový HrozeŇov

Obecně záyazná vyhláška č. 4/2008,

o místním poplatku za užívání veřejného pro§tranství

Zastupitelstvo městyse Nowý Hrozenkov se na svém zasedání dne 8,12.2008 usnesením
č. 11 u§neslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č, 565/1990 Sb., o místních poplatcích. ve
znění, pozdějšich předpisů a v souladu s § 10 pism. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.

12812000 Sb., o obcích (obecní ďízení), ve zněni pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:

čt. t
úyodní ustanovcní

Městys Nový Hrozenkov touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen ,,rl,hláška")
zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dálejen ,,poplatek")l).

č].2
veřejné pro§tranství

Pro účely této obecně žávamé vyhlášky se za veřejné prostřanství považují zejrnéna
náves, tržiště za budovou č.p. 453, parkoviště za budovou Lidového domu, §ilnice, místní a
účelové komunikace, chodníky, točna pro autobusy u nádraži a rozcestí na Brodskou.

č1.3
ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku piedem ohlásit předpokládanou dobu. místo
a \ j méru uživáni \ eřejného prostranslr i.

(2) Při plněni ohlašovací povinnosti je
příjmeni. jméno a adresu trvalého pob}tu,jdeJi o
li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická
uvede lovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na
z její podnikatel§ké činnosti.

poplatník povinen sdělit správci popiatku
fyzickou osobu, nebo název, sidlo a IC, jde-
osoba, která je podnikatelským subjektem,
nichž j§ou §oustředěny peněžní pťostředky

čt. +
snzba poplatku

(1) Sazba poplatku činí zakaždý i započaq m2 a kždý i započatý den:
a) za umístění zaiízení sloužicích pro poskltování služeb
b) za Umístění zaiízení sloužicích pro poskl.tování prodeje
c) za provádění výkopových prací
d) za umístění staveb[ího zaŤízení
e) za umístění leklamního zařizeni

10,-Kč.
25.-Kč,
10,_Kč.
l0,_Kč,
15,-Kč,

l) 
§ 4 zákona č, 565/1990 Sb,, o mistni€h poplatcich, Ve zněni pozdqiších předpisů



f) za umistění zařizeni lunapaŤků, cirkusů ajiných obdobných atrakcí 25.-Kč.
g) za \Yhrazení třvalého parkovacího místa 25,-Kč,
h) za uživaní veřejného prostranství pro kultumi akce 10,-Kč,
ch) za uživaní veřejného prostranství pro spoťovní akce 10,-Kč,
i) za uživaní veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-Kč,
j) za uživaní veřejného prostranstvi pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč,
k) za umístění Zařizení sloužících pro poskytování prodeje

v době konání tradiční poutě

(2) V připadě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostmnství ve
stejíém období se plati poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

č1.5
splatnost poplatku

(l) Poplatek pod]e čl. 4, je splatný od pívého dne, kdy došJo k užívání veřejDého prostranství,
až do dne. kdy loto uživáni skončilo.

(2) Při užíváni veřejného prostranstvi po dobu do jednoho qidne nejpozději v den. kdy bylo
§ u7ivliním \eřejného proslransl\ l /apocalo.

(3) Při uživání veřejného prostranství po dobu delší jednoho měsíce je poplatek
splatný ve dvou stejných splátkách, přičemž přvní splátka je splatná nejpozději v den, kdy
bylo s užíváním veřejného prostranstvi Započato (pokud je tento den dnem pracovniho klidu,
pak nejpozděii po§Iední předchliející pracovní den) a zbýýající splátka nejpozději do 5 dnů
po skončení užívání veřejného prostranství,

č1.6
osvobození

Poplatku za uživání veřejného plostranství nepodléhají akce,jejichž výděIekje určen na

charitativní a veřejně prospěšné účely

čl,7
Účinnost

Tato obecně závazná \Thláška městyse nabývá účinnosti dnem 1.1.2009

75,-Kč,

,-,-J

Pav91 Jochec
n stos'iaro sta městyse

Vyvěšeno na úředni desce dne: 9,1 2.2008
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