MĚSTO JÍLOVÉ
Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 6/2009
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Jílového se na svém zasedání dne 20. 10. 2009 usnesením č. 28 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)

Město Jílové touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání
veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

2)

Správu poplatku provádí Městský úřad Jílové (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
1)

Čl. 3
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně
uvedená v příloze č. 1 a graficky znázorněná na katastrální mapě v příloze č. 2, 3.
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Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1)

Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit 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)

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště,
pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název,
sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede
rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z
její podnikatelské činnosti.
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 2 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. 6
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístěná dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb................10,-Kč
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje..............10,-Kč
c) za provádění výkopových prací
.........................................................................5.-Kč
d) za umístění stavebního zařízení .....................................................................................5,-Kč
e) za umístění reklamního zařízení..................................................................................100,-Kč
f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí ..............................................10,-Kč
g) za umístění skládek .........................................................................................................2,-Kč
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní/nákladní vozidlo...............3.-Kč/10,-Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .......................................................3,-Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ......................................................3,-Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .....................................................3,-Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl .................10,-Kč
2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto :
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo.........................5.000,- Kč/rok,
b) pro umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a
služeb, umístění reklamního zařízení,
..................................2.000,-Kč/rok
3)

V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném
období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
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Čl. 7
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání
veřejného prostranství skončilo,
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. 1. příslušného kalendářního
roku.
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8
Osvobození a úlevy

1)

Od poplatku se osvobozují:

a) Uživatelé dle Čl. 2, kteří na veřejném prostranství pořádají kulturní, reklamní nebo
sportovní akce bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely.
b) Uživatelé vyhrazeného trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.
c) Uživatelé podle Čl. 2 této vyhlášky, kdy uživatelem je město Jílové nebo příspěvkové
organizace a všechny další neziskové organizace zřízené městem Jílové a ve 100%
vlastnictví města Jílového.

2)
a)
b)

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku
ohlásit písemně nebo ústně do protokolu:
ve lhůtě stanovené v Čl. 4 této vyhlášky,
v případě vzniku osvobození po splnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě do 5 dnů ode
dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na
osvobození.
Čl. 9
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.1

1

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
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Čl. 10

Přechodné ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky
se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010 .

……………………
Petr Schlösinger v.r.
starosta

…………………………
Mgr. Václav Zibner v.r.
místostarosta

10. 12. 2009
Vyvěšeno na úřední desce dne: .................................................
28. 12. 2009
Sejmuto z úřední desky dne: .....................................................
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce města Jílového č. 6/2009 – veřejné prostranství
Veřejná prostranství v k.ú. Jílové a Martiněves :
a) Mírové náměstí a přilehlá prostranství
b) areál Jílovského zámku včetně nádvoří a parku
c) ulice včetně chodníků, přilehlých parkovišť, odstavných ploch a městské zeleně
B. Němcové
Poslední
Bynovská
Průběžná
Dlouhá
Přemyslova
Družstevní
Příčná
Dvořákova
Příkrá
E. Krásnohorské
Přímá
Havlíčkova
Rekreační
Horská
Revoluční
Hřbitovní
Sadová
Javorská
Slepá
Jeselská
Sněžnická
Jiráskova
Spojová
K. H. Máchy
Stezka
Kamenný dvůr
Stromová
Kmochova
Sukova
Kolářská
Školní
Konečná
Teplická
Kostelní
Tichá
Krátká
U Nádraží
Kubelíkova
U Potoka
Lesní
Úvoz
Libušina
Úzká
Lipová
V Lesíku
Luční
V Uličce
Malá
V Zákoutí
Mládeže
V Zeleni
Mojmírova
Vilová
Mokrá
Vinařská
Na Palouku
Za Drahou
Na Rovině
Za Koupalištěm
Na Samotě
Za Přehradou
Na Stráni
Za Stadionem
Nábřeží
Za Továrnou
Nádražní
Zahradní
Nedokončená
Zátiší
Nerudova
Nová
Oblouková
Okružní
Pod Lesem
Polní

5

