Obec Bukovany
obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 3 12011
o místním poplatku za uŽívání veřejného

prostranství

Zastupite]stvo obce Bukovany na svém zasedání dne 13.1z'2011 v usnesení č'l-16-2011lcW
schváli]o na základě ustanovení $ l4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místrríclr poplatcíclr, ve znění
pozdě.jších předpisů a v sou1adu s ustanovením $ 10 písm. d) a $ 8a odst. 2 písnr. h) zákona e'
l2812000 Sb' o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisťr' tuto obecně záyaznou vyhlášku o místním

pop1alku za LrŽívárlíveřejrréIio prostranství (dále jen',vyhláška").

Čtánek I.
obec Bukovany tottto vyhláškou zavádí místnípoplatek za užíváníveřejného prostranství' Správu a
řízení o poplatcích vvkonává obecní Írřad v Bukovanech a na iízenío místních poplatcích se vztahuj e
zákon č' 280/2009 Sb. claňový řád' Vyhláška je závazná pro ce|é územíobce Bukovany.

Clánek II.
1) Poplatelr se v;'bírá za zv]áštní r-rŽívárrí veřejného prostranství, kteným se rozumí prováděrrí
poslýování prodeje a služeb,
pro unrístěnístavebních tlebo reklanních zaÍízenj, zatízeni cirkusů, luriaparků a obdobných atrakcí'

i'ýl<opových prací. unrístění dočasných staveb a zařízení slouŽících pro

unrístění sk1ádek. vyhlazerrí trvalého parkovacího rnísta a rržíváníveře.jného proStranství pro kulturní,
SpoÍovl]í a reklatrrní akce tlebo potřeby tvorby filrno1ýclr a televizních děl'l
2) Poplatek za ::tžívátti veřejného prostlanství p)atí fyzické a právnické osoby' které uŽívají veřejné
plostranství způsobem uvedenýn v odstavci 1. 2

Článek III.
Veřeiné prostranství
Veřejnýrrr prostrallstvíl]l jsor-r veřejné komunikace a clrodníky, veřejná zeleň a náměstí a další
prostory přístLrpné ]<aždérnr.rbez onezení. Vymezení veřejného prostranství je uvedeno v příloze
č. 1 této \'Thlášky. Příloha je její nedílnou součástí.

Vznik

a

Clánek IV.
zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvél'ro drre, kdy začalo užíváníveřejného prostranstvi, atrvá aŽ do drre' kdy
LLŽíVán í faktickv skončilo.

toto

1 $4 odst' 1 zákona o místních poplatcích
2 \4 odst' 2 zákona o místních poplatcích

Clánek V.
ohlašovacípovinnost
je povinen olrlásit správci poplatku, tři dny předern zájern o zvláštní užíváníveřejného
s uvedetlém důvodu zvláštníhoužívátrí,termínu a délky uŽívánía rozsahu zábonr
veřejného prostfal']ství. V případě r-ržíváníveřejného pÍostlanství po dobu kraršíneŽ 3 dnyje povinen
L) Pop]atník

plostfanství

sp]nit ohlaŠovacípovinnost nejpozději v den zahájerrí uŽíváníveřejrrého plostranství' Pokud tento den
připadne na sobotr-r, rreděli nebo státem uznaný svátek je poplatník povinen splnit ohlašovacípovinnost
ncj pozclěj i následující pracovní den'

2) Při plnění olrlašovacípovinnosti je poplatník povirren sděIit správci poplatku jméno a příjmení,
datunl narození a rr'r ísto tr-valého pobytu rrebo doručovacíadresu u fyzických osob a název, IČ, sídlo
a odpovědnou jednajícíosobr-i u právnicltých osob'
Článek VI.
Sazba poplatku
1) PopIatek činíza ltaŽdý i započatý rl2 a každý i započatý derr užíváníveřejného plostranství:

prací

a) za pr'ovát|ění výkopových
b) za umístění tločasných staveb sloužícíchpro poskytování
c) za umístěnídočasných staveb a znřizeni sloužícíchpro

poskytování

služeb

d) za umístění zařízenísloužícíhopro poskytování
c) za umístění stavebniho
Í) za umístění re ldamního

zařízení
zařízení

prodeje

prodeje

umístěnízařízení lunaparků a jiných podobných atrakci
h) za umístění zařízenícirkusů
ch) za umístění dočasných skládek
i) za uŽívánÍ veřejného prostranství pro kulturní akce
j) za užíváníveřejného prostranství pro sportovní akce
k) za užíváníveřejného prostranství pro reklamní akce
t) za užíváníveřejného prostranstYí pro potřeby tvorby
lilmových a televizních tlěl
g) za

10,- Kč/m2lden
10,- Kč/m'?lden

l0'-Kč/m2lden

20'- Kč/m2lden

10'- Kč/m2lden
100'-Kč/m2lden
100'- Kč/m2lden
l0'-Kč/m2lden
10'- Kč/m2lden
l0'-Kč/m2lden
l0'-Kč/m2iden
l0'-Kčim2lden

lO'-Kčim2lden

Clánek VII.

Splatnost poplatku
Poplatek.1e sp1atný:

a)
b)
o)

d)

při užíváníveřejnélro pIostranství po dobu kratší neŽ seclm dnťr nejpozději v den, kdy bylo
s uŽívánírn započato

při LrŽívání veřejriého prostranství po dobu delšíneŽ sedm dnů nejpozději v den, kdy užívání
skončilo
připadne-li spiatnost na sobotu, neděli nebo státen uznaný svátek, je posledním dnem lhůty
r: . led L'1 ic í pracor.m i den '
u poplatkrr pod písm' I je pop1atek splatný do sedmého dne v rněsíci na který se platí

Poplatek.ie rloŽlé zaplatiI převodem na Ílčetsprávce poplatku vedený u ČSoB Sokolov' čísloúčtu:
1689823/0300,v l]otovosti do pokladny obecního Ílřadu v Bukovanech nebo poštovnípoukázkou
prostředtlictvím poSkytovate]e platebníclr sluŽeb'

článek VIII.
Osvobození

Pop1atkrr nepodléhajíakce pořádané na veřejném prostlanství

3
výtěŽelr je určen na charitativní a veřejně prospěšrré účely.

obcí Bukovany a akce jejichž

čIánek Ix.
Navýšeni poplatku

Nebrrdouli poplatky zapl.aceny včas nebo ve správné výši, r.ryrněří poplatníkovi obecní úřad
poplatek platebnírn výněrem r'rebo hromadným předpisným SeznaÍlelrl.
Včas r'rezaplacené poplatky nebo nezaplacenou část těchto poplatků můžeobecrií úřad zvýšit až na
troj násobek. Toto zvýŠerríje příslušenstvímpoplatku'

článet x.

Zrušovacíustanovení
Touto obectlě závaznorl lyhláškou se rušíoZV č.512004 o rnístníclr poplatcích ze dne 1'9'2004
aoZY ě'212005 doplnění vyhlášky o rnístních poplatcích ze dne 1.2'2005

člán€k xI.
Účinnost
Tato obecně

záv azná vyh|áška nab]i.vá írčinnosti dnemO

sra.o'sta

obce

\
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mistostarosla obce

Vyvěšeno ria úřední desce dne : 14.12.2011
Seimuto z úřední desky dne

1

:

{ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místníchpoplatcích

30.12'2011

Příloha č' 1

Náměstí: parce1y č. 8611' 8615

Pozemní komunikace : parce1y č. 25tl2' 102'206' 174
(silnice, místníkomunikace, veřejná účelová komunikace)
Všeobecné obytné území:parcely č. 103/1, 9211' 8611,92/2

