
OBEC KOSTĚNlCE

Obecně záv azná vyh lá¹  ka

é ,2l2o19,

(1)

(2)

(1)

(2)

o mí stní m poplatku za u¾ í vání  veřejné ho prostranství

Zastupitelstvo obce Kostěnice se na své m zasedání  dne 12. 12,2019 usnesení m č .5l2O19
usneslo vydat na základé  § 14 zákona č . 565/1990 Sb., o mí stní ch poplatcí ch, ve znění
pozděj¹ í ch předpisů  (dále jen ,,zákon o mí stní ch poplatcí ch"), a v souladu s § 10 pí sm. d)

a§84 odst. 2 pí sm. h) zákona č . 128/2000 Sb., o obcí ch (obecní  zří zení ), ve znění
pozděj¹ í ch předpisů , tuto obecně závaznou vyhlá¹ ku (dále jen ,,tato vyhlá¹ ka"):

č l. t
ú vodní  ustanovení

Obec Kostěnice touto vyhlá¹ kou zavádí  mí stní  poplatek za u¾ í vání  veřejné ho

prostranství  (dále také ,,poplatek").

Správcem poplatku je obecní  ú řad,1

č l.z
Předmět popIatku a poplatní k

Poplatek za u¾ í vání  veřejné ho prostranství  se vybí rá za zvlá¹ tni u¾ í váni veřejné ho

prostransfuí , kteným se rozumí  provádění  výkopových prací , umí stění  doč asných

staveb azaří zení  slou¾ í cí ch pro poskytování  prodeje a slu¾ eb, pro umí stění stavební ch

nebo reklamní ch zaří zení , zaří zení  cirkusů , lunaparků  a jiných obdobných atrakcí ,

umí stění  skládek, a u¾ í vání  tohoto prostranství  pro kulturní , sportovní  a reklamní  akce

nebo potřeby tvorby filmových a televizní ch dě1.2

Poplatek za u¾ í vání  veřejné ho prostranstvi plati tyzické  i právnické  osoby, které  u¾ í vají

veřejné  prostranství  způ sobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen ,,poplatní k").3

č l. e
Veřejná prostranství

Poplatek se platí  za u¾ í vání  veřejných prostranství , graficky vyznač ena na mapě

v pří loze č . 'l. Tyto pří lohy tvoří  nedí lnou souč ást té to vyhlá¹ ky.

1 § 15 odst. 1 zákona o mí stní ch poplatcí ch
2 § 4 odst. 1 zákona o mí stní ch poplatcí ch
3 § 4 odst. 2zákona o mí stní ch poplatcí ch



č t. +
Ohla¹ ovací  povinnost

(1) Poplatní k je povinen ohlásit zvlá¹ tní  u¾ í vání  veřejné ho prostranství  správci poplatku

nejpozději 7 dní  před zahájení m u¾ í vání  veřejné ho prostranství . V pří padě u¾ ivání
veřejné ho prostranství  po dobu krat¹ í  ne¾  3 dny, je povinen splnit ohla¹ ovací  povinnost

nejpozději v den zahájení  u¾ í vání veřejné ho prostranství . Pokud tento den připadne na

sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatní k povinen splnit ohla¹ ovací
povinnost nejblí ¾ e následují cí  pracovní  den.

(2) V ohlá¹ ení  poplatní k uvedea

a) jmé no, popří padě jmé na, a pří jmení  nebo název, obecný identifikátor, by|-|i

přidělen, mí sto pobytu nebo sí dlo, sí dlo podnikatele, popří padě dal¹ í  adresu pro

doruč ování ; právnická osoba uvede té ¾  osoby, které  jsou její m jmé nem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

b) č í sla v¹ ech svých ú č tů  u poskytovatelů  platební ch slu¾ eb, vč etně poskytovatelů

těchto slu¾ eb v zahranič í , u¾ í vaných v souvislosti s podnikatelskou č inností ,

v pří padě, ¾ e předmět poplatku souvisí  s podnikatelskou č inností  poplatní ka,

c) dal¹ í  ú daje rozhodné  pro stanovení  poplatku, zejmé na předpokládanou dobu,

způ sob, mí sto a výměru u¾ í vání  veřejné ho prostranství , vč etně skuteóností

dokládají cí ch vznik nároku na pří padnou ú levu nebo osvobození  od poplatku.

(3) Poplatní k, ktený nemá sí dlo nebo bydli¹ tě na ú zemí  č lenské ho státu Evropské  unie,

jiné ho smluvní ho státu Dohody o Evropské m hospodářské m prostoru nebo © výcarské

konfederace, uvede kromě ú dajů  po¾ adovaných v odstavci 2 adresu své ho zmocněnce

v tuzemsku pro doruč ování .5

(4) Dojde-li ke změně ú dajů  uvedených v ohlá¹ ení , je poplatní k povinen tuto změnu

oznámit do '15 dnů  ode dne, kdy nastala,o

(5) Povinnost ohlásit ú daj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na ú daj, ktený

mů ¾ e správce poplatku automatizovaným způ sobem zjistit z rejstří ků  nebo evidencí , do

nich¾  má zří zen automatizovaný pří stup, Okruh těchto ú dajů  zveřejní  správce poplatku

na své  ú řední desce.7

č l. s
Sazba poplatku

Sazba poplatku č ini za ka¾ dý i zapoé atý m2 a ka¾ dý i započ atý den:

a) za umí stění  doč asných staveb a zaří zení  slou¾ í cí ch pro

poskytování  slu¾ eb ...... .....,

b) za umí stění  zaří zení  slou¾ í cí ch pro poskvtování  prodeie.,,.............,...

10,- Kč ,

50,- Kč ,

4 5 
,14a odst. 2 zákona o mí stní ch poplatcí ch

5 5 14a odst. 3 zákona o mí stní ch poplatcí ch
6 § 14a odst. 4 zákona o mí stní ch poplatcí ch
7 5 14a odst. 5 zákona o mí stní ch poplatcí ch



c)

d)

e)

D

g)

h)

i)

j)

za provádění  vÝkopovÝch prací  .......,,.,.........,........,....,,..............,....,...,, 10,- Kč .

za umí stění  stavební ch zaří zení  ......,..................................................... 10,- Kč .

za umí stění  reklamní ch zaří zení  ..........,........................................,,...,. 10.- Kč .

za umí stění  zaří zení  lunaparků  a iinÝch obdobnÝch atrakcí  ...,.............. 50.- Kč ,

za umí stění  zaří zení  cirkusů  ...,.....,,...........-..-...-........-.........-............... 10.- Kč .

za ttmí sí ění  skláclek

za u¾ í vání veřeiné ho prostranství  pro reklamní  akce ...,,..,,....,.,............ 10,- Kč ,

za u¾ í vání  veřeiné ho prostranství  pro potřebv tvorbv

filmovÝch a televizní ch děl ,,.,..,.....,....,,,,,........,.,..................................., 10.- Kč .

(1)

(2)

č l. s
Splatnost poplatku

Poplatek ve stanovené  vý¹ ije splatný:

a) při u¾ í vání  veřejné ho prostranství  po dobu krat¹ í  3 dnů  nejpozději v den zahájení

u¾ í v ání  veřej né  ho prostra nství ,

b) při u¾ í vání  veřejné ho prostranství  po dobu 3 dnů  nebo del¹ í  nejpozději do 3 dnů

od zahájení  u¾ í vání  veřejné ho prostranství

Připadne-li konec lhů ty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je

dnem, ve které m je poplatní k povinen svoji povinnost splnit, nejblí ¾ e následují cí
pracovní  den.

č l. z

Osvobození  a ú levy

Poplatek se neplatí  z akcí  pořádaných na veřejné m prostranství , jejich¾  celý výtě¾ ek je

odveden na charitativní a veřejně prospě¹ né  ú č ely8.

č l. g
Navý¹ ení  poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní kem vč as nebo ve správné  vý¹ i, vyměří  mu

správce poplatku poplatek platební m výměrem nebo hromadným předpisným

seznamem.9

(2) Vč as nezap|acené  poplatky nebo č ást těchto poplatků  mů ¾ e správce poplatku zvý¹ it a¾
na trojnásobek; toto zvý¹ ení je pří slu¹ enství m poplatku sledují cí m jeho osud.10

8 § 4 odst. 1zákona o mí stní ch poplatcí ch
10 § 11 odst. 1zákona o mí stní ch poplatcí ch
11 § 11 odst. 3 zákona o mí stní ch poplatcí ch



č l. s
zru¹ ovací  ustanovení

Zru¹ uje se obecně závazná vyhlá¹ ka é , 212017,
veřejné ho prostranství , ze dne 23. 3. 2017,

č l. to
Tato vyhlá¹ ka nabývá ú č innosti dnem 1. ledna 2020.

ronĚč  rostřŇrcq
i Kosř,ú ce 8 . 530 02 Pardubice 

I

l ič o zr_tgzt 
!L--_-.-_-

lng, Franti¹ ek Peterka

mí stostarosta

Vyvě¹ eno na ú řední  desce dne: 13.12.2019

Sejmuto z ú řední  desky dne: 9A a, ?a/Í
Zveřejnění  bylo shodně provedeno na elektronické  ú řední  desce.

o mí stní m poplatku za u¾ í vání

václav pulkrábek

starosta


