obecně
o místním

zálrazná v!'hláška
l"Íěsta ntHarry'
popratktr
za užívání veřejného

ě. 4/2ot3
prostrarrsbrí

Zastupitelstvo
Města D.:bňany se na svém rIT.zasedání
dne
č.2/2/rrT/L3 usnes].o vydat na základě s 14 odst. 2 zákor,a
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
84 odstavce 2 písmeno h) zákona č. I2B/2000 sb., o obcích v
obecrrě závaznou whláš]<r :

4.9.2013 usnesením
č. 565/7990 Sb. o
s S 10 písm. d) a S
platném zněni, tuto

čr.r
Ií/oelí ustarrorrerrí
1. Město Dubňany (dá1e jen Město) touto vyhláškou zavádí raístní poplatek zauživ.ani
veřej ného prostrarrství .
2. Správu místního pcplatku za uŽiváni veřejného prostranství
(dále jen pcplatek)
vykonává Městský úřad D:bňany (dále jen správce poplatku).
3. Veřejnýn prostranst,vím jsou všechna náměstí, ulice,
trŽiště,
chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prost'ory přístupné kaŽdémubez omezení, sJ-ouŽíci obecnému
uŽivání, a to bez ohledu na vlastnictví
k t'omut'oprostoru viz příloha č.1.

čt.z

PoPlattqr
1.

Poplate}< za
uživáni
veřejného prost,ranst'ví se vybírá za nrláétni
užív.arú
veřejného prostranství,
ktedm se rozurní:
]..]-. Provádění výkopor41ch prací
1.2. I-tnístění dočasných staveb pro poskytování prodeje zboži a služeb
1.3. I.nnístěni zaŤizení s].oužícich pro posJ<ytování prodeje 7bží a služeb
1. 4. I.l"nístění stavebnich zaŤizeni
1.5. Úttistění reklamnich zaŤizeni
]-.6. t-Inistěni zaŤizeni cirkusů, Iunapar}ď a jiných obdobnýďr atrakcí
]-.7. třnístěni skládek
1.8. \ýhrazerrí trva]-ďro parkovacího místa
1'.9.. Uživ.aTlí prostrarrst'ví pro kulturní,sportorrní
akce nebo potřeby t,vorby
filmovÝch a t'e].evizních děl
t.Jn .rUZJVdÍ}]r = < - . < - ? ,prostranství
. trU
pro rek]-arrr.ríakce.
2. Poplatek
za
uŽiváni veře;ného prostranství
platí fyzické.i
prárrrrícké osoby,
které užívaji veřejné prostranství
způsobem uvedenýn v odstavci 1.
3. Poplatek podle této vyhlášlq7 se platí za uŽivéni veřejných prostranst'ví, kEerá
jsou uvedena ;menovítě v příIoze č. I a tvoří neďilnou součást této vyhláš}ry.
4. Pop1atek se p1ati od prvého dne, kdy začalo uŽívéni veřejného prosLranství,
až
do dne, kdy toto uŽivání skončilo.

čr.s

Sazlclr poplatlnr
1-. Provádění výkopových prací
5, - Kč za kaŽdý i započatý m, a za kaŽdý i započatý den.
2. Ltnístění dočasných staveb s].ouŽících pro posk}rE'ování prodeje a s]-uŽeb ''
3,- Kč zakaŽdý i započatý rď a za kaŽdý i započatý den
3. a) LnnísLénízaŤizení sloužicích
20,

pro posk}rLování prodeje
za kaŽdý i započatý den

b) L}nístěni zařízení slouŽících pro posk\rtování s].uŽeb
l0, - Kč_za kaŽdÝ i započatý m, a za každý i započatý den
4. Unistění stavebních zařízení
3, - Kč za každý i započatý rď a za kaŽdý i započatý den
5. I.nnístěni reklamních zařizení
5, -Kč za kaŽdý i započatý m2 a za každý í započatý den,

zboží

-2paušální poplatek

do 3m2
do 5m2
nad 5m2

2 . 0 0 0 ,- K č / r o k
4 . 0 0 0 ,- K č / r o k
6.000,-KČ/rok

6 . a) I.Inístění zaŤizeni

atrakcí
do 20m2 ........]-5,oo Rč/za každÝ 1 započatý m, a za každý
i započatý den
od 20m2 do 200m2 ......-.. 3,5O Kč/za každÝ
l_ započatý m, a za kažiý í započatý
aen
nad 200rfl2
o,5O Kč/za každÝ i započatý lď a za kaŽdý i
započatý oen
b) i.}'nístěni zaŤizeni cirkusů

0,5o Kč za l<azay-iz$ratý
iii

rÉa za kaŽdý i započatý den

z. t}nístění skládek
5, =Kč za každý i započatý m2 a za kaž{r.
i započatý
8 . Za vyhrazer.rí trva]-ého parkowacího
místa1
8. ]-. Pro osobní autcxncbi]
8.2. Pro užitkové vozidlo do 3,5 L ..........8.3. Pro traktor
8.4. Pro autobus
8.5. Pro nákl. automobil rrad 3,5 t, pracorrní
stroj
a jinou obdobnou techniku ..._.q

Za

10.

užívání

prostranství

pro

ku].trrrní.

den
z.vvv,4.000, 10.000, 10.000, -

nc/rocne
Kčlročně
Kčlročně
Kčlročně

20.000,- Kčlročně

snnrtnrmí

rimovýcnatere
5, - Kč za každý i započatý m, a za kaŽdý
i započatý den.
5' - Kč za každý i započatý m2 a za kaŽdý
i započatý den.
cL.4
osvcbozerrí

1.

Pcplatek se rreplatí:
I.L. Za vyhrazení trvalého parkovaciho
rnista pro osobu zdravotně postiŽenou.
!.2. z. akcí pořádaných na veřejném prostru.'=t.,i,
jejichž v../těŽek je určen na
charitatíirní a veřejně prospěšné účelv.

2.

od pcplatku se dáLe osvcbozují:
2.1. osoby, kterým je qtrrazeno trya]-é parkovací
míscopro aut'obus hrcrnadné
dopravy zajišťujíci
dohodnutou obsluŽnost Města D;bňany.
2.2. Město D;jcňany g subjekty, je)ichž
zŤizovatelem nebo ,ařl"d"te1em je Město.
2.3. osoby odstraňující havárie ná ínženiirských
sítich po dobu nezbytně nutnou,
nejdéle však po dobu 2 dnů, a tó za
užívání veřejného prostranství
pro
provádění rnýkopowých prací, unístění
stavebních zaŤízeni a sk]-ádek.
2.4. osoby, užiwajicí
veřejné prost'ranství
k umistění sk1ád}ry, a to za dobu
pnrních 7 dnů uŽiváni.
2.5. osoby provádějící
opravy na rrajetku Města D.:bňany po dobu
sjednanou
s městem na základě
písemné smlouvy, a to za provádění
ýkcpowých prací,
unístění stavebních zaŤizeni či skládek.
2.6. osoby, n.ající vydáno na stavbu d]-e
stavebního zákon'a pravonocné povolení
nebo ohlášení, a to za uŽívání veřejného prostranství
v rozsahu do 30 ď,
na kt,erém je .umístěno stavební
zaŤízeni a to po dobu jednoho roku od
vydáni povolení či ohlášení. Po uplyr.rutí
této doby platí usianovenÍ čf.3,
odst. 4.

'pouze

ve smyslu Š 25 odst'. 6 písm.
c ) b o d 4 z á k o n a č . 1 ' 3/ 7 9 9 . 7 S b '
, o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějsicn
preapisů,
příp. S 40 Vyhlášky Mínísterstva
áop'ul,v u
spo3ů č' L04/L997 sb./ kteroů se provaoí
z á k o n o pozemní ch .komunikacích

-J-

2.7.

Vlastník
pozemJ<ů
zahrnutých do veřejného prostranstvi
v případě, kdy
tot'o prostranství pouŽije pro vlastní pot'řebu.
2.8.
Pořadatelé
akcí spoIupořádaných s Městem a to při užívání veřejného
prostranství
souvisejícím s pořádanou akcí.
2.9.
Po1itické
sr.:bjekty a hnutí provádějíci
akce v době zákonem stanovené
volební kanpaně pro reklamni zaŤizení( č1.3 odst.S).
2.1'0 . I-trnístění přenosného
jďrož
reklanu.rího zaŤizeni,
plocha
základny
nepřesahu1e 7 n2 a to na veřejném prostranství,
které přímo sousedi
s budovou, ve které se nachází prodejna či provozorrna s].užeb.
2.LI. Vystaverré zbží (ve smyslu čI.2,bod' 1.5)rra ploše do 5 rÍ2 a to na
veřejném prostranstvi,kt'eré
přímo soused.í s budovou, ve které se
nachází prodejrra zŤizená k prodeji vysLavovanéLro zbži.
2.a2. oscby 'užívající veřejné
prostranství ve vlastnictví
Města hJcňany na
základě ná-iemní smlouw.

čr.s

1.1.

ohlašorrací 1rcwinnost
je
Pop1atník
povínen oh]ásit uživání veřejného prostranství
správci poplatku
nejpozději 5 dní před zahájenim uŽiváni veře;ného prostranství,
není-li dá]e
stanoverro jinak. V případě uŽiváni veřejného prostranstvi
po dobu kratši neŽ
3 d.y' je poplatnik
povinen splnit
oh]-ašovací povir:rrost, nejpozdějí V den
z:háianí

lr;ivání

veřeinéhn
vv!gJ1rgrrv

nrost'ranství.
IJ!vDLLdlJLVJ.

Pokur]
rUÁuV

1-antn
LEl1LU

r]an
nři^acine
uElr
PIJIJq

ne

so}rn1-ttvvpv9g,

neděli
nebo státem uznaný svátek,
je poplatník
povínen splnit
ohlašovací
povir:rrost nejblíže násIedující
pracorrní derr. V případě, že užíváni veřejného
prostranství
je s;ednáno na jeden den, je ohlašovací povinnost
splněrn
vystavenÍm příjmového pokladního
dok].adu správcem poplatJo
a to před
zahájením uŽiváni veřejného prostranství.
I.2.
V případě uživání veřejného prostranství
k rmístění sk]ádky rra dobu do 3 dnů,
není p.cplatník povinerr splnit
ohlašovací trrcvirrrrost
2. V oh1ášení poplatník uvede:
2. ]-. JrrLérro a příjmeni,
daLum narození
nebo název obchodní firmy, obecný
iderrtifikátor
(např. ]Č), byl-li
přidělen,
rnísto pobytu nebo sídlo, místo
podnikání,
popřípadě da]ší adresy pro doručování; prárn.iická osoba uvede
téŽ osoby, kt'eré jsou jejím jménemoprárrněny jednat v poplatkových věcech,
2.2. Čisl.o svého účtu užívaného v souvislosti
s podníkatelskou
činností v
připadě' že přeÓnět poplatku souvisí s podnikatefskou činností poplatníka
2.3. Další údaje rozhodné pro
starrovení výše poplatkové
trrcvinnosti, zejnrérra
nřeclnok.l

řAv!4Yvllfgwarvg

árlrnnrr

ru v|vnu l' - r l .

-L |n/ uť9 vrpsIo h .

mí stn
lL[JLv

a
a

rVny j,Lm
t c Iň
u rrr

ru rL lřvía r. -z á n í

rrořoinÁhn

prostranství,
včet,ně skutečností dokládajících
připadné
vznik nároku na
osvobození od poplatku.
3. Poplatník nebo plát,ce, který nemá síd]-o nebo bydliště
na území čtenského státu
Evrcpské unie, jíného smlurrního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nelro
!f9vv

4.

Šrnir-arckÁ
UvJ9qlJAg

knnfadarrnÁ

*'čde
7 l1\7l

kromě

údajů

poŽadovaných

v

odstavci

2 adresu

svóho znocněnce v tuzems]o pro doručování.
Dojde-li
ke zněně údajů uvedených v
ohlášerrí v průběhu uživáni veřejného
je poplatník nebo p1átce povinen tuto zněnu oznámit do ]-5 dnů ode
prostranství,
dne, kff nastal-a.

čr.s

p,cplatku

$platnost
1.

Pon]atok

1.1.
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veřejného prostranst'ví
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po dobu kratší

5 dnů ne;později

v den

L V !,

1'.2. Při užívání veřejného prostranství
po dobu 5 dnů nebo de]-ší nejpozdě;i
den ukončení uŽívání veřeiného prostranství.
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i a
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na

sobotu'

=řníl

pracorrní den.

následující
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splatný

Ir!veurl4ruuvr.

lhůta
\Ié

částkou

v den zahájení

nrnql-rlnq1-rzí

neděli
svoji

nebo státem uzrutný sváLek,
povírrrrost spfnit,
nejblíže

čr.z
Nezaplacení pcplatku včas nebo ve sprárrné výši můŽepodléhat zvýšeni poplatku pod-Ie
S 11 zákona č. 565/7990 Sb., o mist,ních pop]-at,cích' Ve znění pozdějších pře@isů.2
č1.8
.
Zrušuje se oZV o místních 1rcpIatcích za uŽíváni veřejného prostranství
d n e 1 3. 3 . 2 O I 3 .

č. 2/20a3 ze

čr.g
Tato obecné závazná vyhláška nabývá účírrnosti 15. dnem po dni jejího

vyh1ášení.
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na veřejném prostranstvi,

např.

, (1) Nebudou-Ií popIatky
Žaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek
platebním
poplatky
v;finěrem nebo hromadným předpisným
odvedeny
seznamem. (2) Nebudou.li
platebnÍm výměrem k
pfátcem pop]-atku včas nebo ve správné výŠi, vyměří mu obecní úřad poplatek
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veřeínéhoprostranstvíse p|atíza užívání
veřeiných
prostranstvínacházeiících
se v těchto ulicích:

1.Máje
Na Trninách
9'května

H o r n íH u ť
Kviovskýřádek

Iarohněvice

Dubová
Fr.Vlacha
Havlíčkova
Hodonínská
lornická
]řbitovní
Husova
J o s .C h l u d i l a
Ke KoupaIišti
Komenského
Krátká
Křivá

Lesní
Lipová

Luční
Ma|á Strana
Mírová
Na Dí|ech
Na Kopečku
Na Měrově
Na Močid|ech

\a Pískách
\a Rybníčku
\ádražní
t l á m .1 5 . d u b n a
\ová

)aIackého
) o I ní
Jncnl

iportovní
Irávníkv
U M|ýna
U Studánky
U Traktorky
střediska
U Zdravotního

Úzká
V. Nezvala
Vče|ínek
Vítězswí
Vrchlického
Za Stadionem
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