OBEC
_____________________________SVINOŠICE________________________

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 01 /2010,

O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Svinošice se na svém zasedání dne 25.ledna 2010 usnesením č. 2 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):.
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Oddíl I.
Základní ustanovení

1)
a)
b)
c)
d)

Čl.1
Obec Svinošice vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek ze psů (stanoví samostatná obecně závazná vyhláška)
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (stanoví samostatná obecně závazná vyhláška)

2) Výkon správy těchto poplatků provádí obecní úřad ve Svinošicích ( dále jen „správce
poplatků“).

Oddíl II.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se pro účely této
vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce.

Čl. 3
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou podle této vyhlášky všechny obecní komunikace s přilehlými
prostory, náves a prostranství před obecním úřadem, jakož i další prostory přístupné každému
bez omezení, uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky – Specifikace veřejného prostranství dle
parcelních čísel.

Čl. 4
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 9.
2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku
kterémukoli z nich.
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Čl. 5
Vyhrazená parkovací místa
1. Na vyhrazených parkovacích místech je povoleno stání pouze držitelům platného
povolení, které musí být během stání viditelně umístěno za předním sklem vozidla nebo
zastavení vozidla v souladu s vyhláškou o pravidlech silničního provozu.
2. Vyhrazené parkovací místo musí být označeno příslušným dopravním značením, které
bude provedeno oprávněnou organizací na náklad uživatele. Uživatel, na jehož žádost
bylo vyhrazené parkovací místo zřízeno, je povinen při zániku důvodu pro jeho zřízení o
tom neprodleně informovat obecní úřad. Nedodržení podmínek pro řádné užívání
vyhrazených parkovacích míst zakládá důvod pro okamžité zrušení vydaného povolení,
3. Za vyhrazení parkovacího místa se stanovuje poplatek – individuelně stanoví obecní úřad.
4. Držitelům průkazu ZTP je vyhrazené parkovací místo nezpoplatněno.
5. Stání nákladních vozidel a autobusů je povoleno pouze na parkovištích, kde to povoluje
dopravní značení nebo k tomu vydá souhlas obecní úřad. Na chodnících a veřejných
prostranstvích, která nejsou pro parkování určena nebo označena příslušnou dopravní
značkou je zakázáno stání a odstavování všech druhů vozidel. Na veřejných prostranstvích
určených pro parkování nebo označených příslušným dopravním značením, je zakázáno
odstavovat přívěsy, návěsy, obytné přívěsy, mobilní prodejní stánky a vozidla nabízená
k prodeji.
Čl. 6
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 5
dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1
týden je nutno splnit tuto povinnost nejpozději před započetím užívání.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO.
3) Po skončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost
správci poplatku do 10. dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.

Čl. 7
Sazby poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den
užívaného veřejného prostranství:
a) 5,- Kč za m2 a den za užívání veřejného prostranství
b) obec může vybírat poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou, která činí:
týdenní paušální částka ----------- 30,- Kč za m2
měsíční paušální částka ----------- 70,- Kč za m2
roční paušální částka -------------- 120,- Kč za m2
2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne
poplatník k činnosti využije.
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Čl. 8
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní.

Čl. 9
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy
toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do
původního stavu.

Čl. 10
Splatnost poplatku
U jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek splatný před počátkem užívání,
nejpozději na místě. V ostatních případech je splatný do 15 dnů od počátku užívání veřejného
prostranství.

Oddíl III.
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 11
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo soustředěného turistického ruchu z ubytovací
kapacity v zařízeních určených nebo sloužících k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek
se platí za každé využívá lůžko a den.

Čl. 12
Poplatník
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které toto ubytování poskytly (ubytovatel).

Čl. 13
Sazba poplatku
Sazba poplatku je 4 Kč za každé využité lůžko a den.
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Čl. 14
Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a
právnických osob, které tato zařízení vlastní, nebo k nim mají právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Čl. 15
Ohlašovací povinnost
1. Fyzické, nebo právnické osoby, které poskytují ubytování (dále jen poplatníci), jsou
povinni ohlásit tuto činnost v kanceláři Obecního úřadu Svinošice nejpozději dnem
vzniku poplatkové povinnosti.
2. Povinností ubytovatele je vést řádně evidenční knihu včetně jejich náležitostí pro
potřeby kontroly místního poplatku dle § 7 odst. 3 platného znění zákona 565/1990
Sb. o místních poplatcích.
3. Poplatník je povinen vždy v termínu splatnosti předložit evidenční knihu ubytovaných
obecnímu úřadu ke kontrole a součastně doložit vyúčtování poplatku.
4. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku trvalý zánik ubytovací činnosti do 30
dnů.

Čl. 16
Splatnost poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity zasílá právnická nebo fyzická osoba 1x za čtvrt roku,
vždy do 15. dne následujícího čtvrtletí na účet obce.

Oddíl IV.
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 17
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek.
2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může
mu správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 18
1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné
částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříleta lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o
tomto úkonu písemně uvědoměn.
3) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 19
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 20
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Svinošice č.01/2008 o místních poplatcích.

Čl. 21
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti uplynutím patnáctidenní lhůty ode dne jejího vyhlášení.

Ve Svinošicích dne 25 ledna 2010

…………………….
Vladimíra Antonovičová
místostarosta

……………………….
Josef Hemzal
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.ledna 2010
Sejmuto z úřední desky dne: 12. února 2010
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Příloha číslo 1 obecně závazné vyhlášky obce Svinošice č. 01/2010 o místních poplatcích

Specifikace veřejného prostranství podle parcelních čísel:

Místní část

parcelní čísla

Vjezd do obce ze státní silnice
Náves
Hlavní obecní komunikace
Prostor před obecním úřadem
Prostranství směr Újezdy
Záhumenice oboustranně
Vyhnálov

119/2, 121/1
234, 235 a 236
195, 360/1 a 56/2
215, 247
106, 121/1 a 105/1
62, 359
246, 264, 263, 282, 310/1,2 a 3.

Ve Svinošicích dne 25 ledna 2010

…………………….
Vladimíra Antonovičová
místostarosta

……………………….
Josef Hemzal
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.ledna 2010
Sejmuto z úřední desky dne: 12. února 2010
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