Obecně závazná vyhláška
č. 4/2011,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Smrčná se na svém zasedání dne 2.2.2011 usnesením č. 4/2011 ze dne 2.2.2011
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)Obec Smrčná touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za
užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“)
2)Řízení1 o místních poplatcích vykonává Obecní úřad Smrčná2.

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku3 a osoba poplatníka4 jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství5 považují prostranství konkrétně graficky
znázorněná na katastrální mapě v příloze č. 1.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)Poplatník je povinen správci poplatku tři dny předem ohlásit písemně nebo ústně do protokolu
předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen
tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po
ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.
(2)V ohlášení poplatník uvede6 :
a.jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor7, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b.čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,

c.údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
(3)Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala8.

Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění skládky paliva a stavebního materiálu 3,- Kč,

Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný vždy poslední den zvláštního užívání veřejného prostranství. V případě, že
užívání veřejného prostranství je delší než jeden měsíc, je poplatek splatný vždy do tří dnů od
skončení kalendářního měsíce.
Čl. 7
Osvobození
Od poplatku za umístnění skládek je osvobozen poplatník, pokud splní svou ohlašovací povinnost
dle čl. 4:
a)za umístnění skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu, rekonstrukci takového
domu či vedlejší stavby k tomuto domu, po dobu platného stavebního povolení, či ohlášení stavby,
v případě, že toto správci poplatku doloží při plnění ohlašovací povinnosti,
b)za umístnění skládky paliva (uhlí, dřevo), stavebního materiálu, atd. a to na dobu kratší než 14
dnů.
Čl. 8
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.9 3)
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dne 23. 2. 2011.
Daniela Štefáčková
místostarosta

Josef Nechvátal
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.2.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 23.2.2011

