Obec Sehradice

Obecne závazná vyhláška c 3/2006,
o místním poplatku za užívání verejného prostranství
Zastupitelstvo obce Sehradice. se na svém zasedání dne 15. 12.2006 usnesením c.3/3
usneslo vydat na základe § 14 odst. 2 zákona c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení
pozdejších predpisu, a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo i) zákona C. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku:
CI. 1
Úvodní ustanovení
Obec Sehradice touto obecne závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") zavádí místní
poplatek za užívání verejného prostranství (dále jen "poplatek,,)1).
.
CI. 2
Verejné prostranství
Pro úcely této vyhlášky se za verejné prostranství považují prostranství konkrétne
uvedená v príloze c. 1.
CI. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku predem ohlásit predpokládanou dobu, místo
a výmeru užívání verejného prostranství.
(2) Pri plnení ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdelit správci poplatku
príjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a rc, jdeli o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem,
uvede rovnež císla úctu u penežních ústavu, na nichž jsou soustredeny penežní prostredky
z její podnikatelské cinnosti.

1)§ 4 zákona C.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu.

CI. 4
Sazba poplatku

a)
b)
c)
d)

(1) Sazba poplatku ciní za každý i zapocatý m2 a každý i zapocatý den:
za umístení docasných staveb a zarízení sloužících pro poskytování služeb
za umístení docasných staveb a zarízení sloužících pro poskytování prodeje
za umístení stavebního zarízení a materiálu
za umístení zarízení lunaparku, cirkusu a jiných obdobných atrakcí

5,-Kc,
5,-Kc,
5,-Kc,
5,-Kc,

(2) Obec stanovuje poplatek paušální cástkou následovne:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil
5000,-Kc/rok
b) za umístení prodejního zarízení
500,-Kc/týden
(3) Poplatku za užívání verejného prostranství spocívajícího ve vyhrazení
trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotne postižené.
CI. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek podle cI. 4 odst. 1 a odst. 2 je splatný v den, kdy bylo s užíváním
verejného prostranství zapocato.
CI. 6
Úcinnost
Tato vyhláška obce nabývá úcinnosti dnem 1. 1.2007.

..Jili1!J.....
místostarosta

Vyvešeno na úrední desce dne: 18. 12.2006
Sejmuto z úrední desky dne: 3. 1. 2007

..............................
V ác1av Heinz
starosta

Príloha C. 1 k obecne závazné vyWášce c. 3/2006
PreWed verejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání
verejného prostranství:
a) parkovište u prodejny potravin, parc. c. 2852/1
b) prostranství u obecního úradu na "Dolní strane", parc. c. 2856

