OBEC DOBROMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Dobroměřice se na svém zasedání dne 9.12.2009 usnesením č. 24 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:
Oddíl I
Základní ustanovení
Čl. 1
(1) Obec Dobroměřice vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatek“):
a) poplatek za uţívání veřejného prostranství,
b) poplatek ze vstupného.
2) Správu místních poplatků provádí Obecní úřad v Dobroměřicích.
Oddíl II
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Sb., o

Čl. 3
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství povaţují prostranství uvedená
příloze této vyhlášky.

v

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo
a výměru uţívání veřejného prostranství. Není-li to moţné, je povinen tyto údaje ohlásit

nejpozději v pracovní den uţívání veřejného prostranství. Po ukončení uţívání veřejného
prostranství je povinen do 5 dnů ohlásit správci poplatku 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 rovněţ čísla účtů u
peněţních ústavů, na nichţ jsou soustředěny peněţní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za kaţdý i započatý m2 a kaţdý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení slouţících pro poskytování sluţeb
b) za umístění zařízení slouţících pro poskytování prodeje
d) za umístění stavebního zařízení
e) za umístění reklamního zařízení
g) za umístění skládek
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
k) za uţívání veřejného prostranství pro reklamní akce
l) za uţívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10,- Kč
30,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10 ,- Kč.

(2) V případě souběhu více zvláštních uţívání jednoho veřejného prostranství ve stejném
období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek podle čl. 5
veřejného prostranství započato.

odst. 1 je splatný nejpozději v den, kdy bylo s

uţíváním

Čl. 7
Osvobození
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichţ výtěţek je určen
na charitativní a veřejně prospěšné účely,

b) umístění skládek za prvních 7 dní,
c) obec Dobroměřice.
(2) Poplatku za uţívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postiţené.
Oddíl III
Poplatek ze vstupného
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 6 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději 30 dní před konáním akce oznámit správci poplatku
její pořádání.
(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 rovněţ čísla účtů u
peněţních ústavů, na nichţ jsou soustředěny peněţní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Do 3 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníţenou o daň z přidané hodnoty, jestliţe byla v ceně vstupného obsaţena.
Čl. 10
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze vstupného na kulturní, prodejní a reklamní akci činí 5 % z úhrnné
částky vybraného vstupného.
Čl. 11
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 12
Osvobození
Od poplatku se osvobozují:
a) akce, jejichţ celý výtěţek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) zájmové organizace, které pořádají akce spolu s obcí DOBROMĚŘICE.
Oddíl IV
Čl. 13
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/
Čl. 14
Zrušovací a přechodné ustanovení
Zrušuje se oddíl III a oddíl IV obecně závazné vyhlášky 6/2003, o místních poplatcích, ze
dne 10. prosince 2003 a obecně závazná vyhláška č. 3/2006, ze dne 28. 3. 2006, kterou se mění
obecně závazná vyhláška obce Dobroměřice č. 6/2003, o místních poplatcích. Na právní vztahy
vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní obecně závazné vyhlášky.
Čl. 15
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

…………………………
Iva Mazánková
místostarostka

……………………………….
Jaroslav Fořt
starosta

-----------------------1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část

můţe obec zvýšit aţ na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.12.2009
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Dobroměřice 1/2009, o místním poplatku za uţívání
veřejného prostranství

Vymezení vyhláškou zpoplatněných veřejných prostranství v obci Dobroměřice
Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, trţiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory příslušné kaţdému bez omezení tedy slouţící obecnímu uţívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru /§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů/.
Poplatku za uţívání veřejného prostranství podléhají tato místa v obci:
1. ulice 5. května, A.Dvořáka, A.Jiráska, B.Němcové,Česká, E.Krásnohorské, Hřbitovní,
Husova, Komenského, Kovářská, Krátká, Na Vinici, Na Vyhlídce, Nádraţní, Nečišská,
Polní, Praţská, Příční, Smetanova, Středohor, U Hřiště, U Okálů, U Rybníka, U Trati,
Ţiţkova.
2. v lokalitě před kulturním domem parcelní.číslo 577/3, před sochou Sv.Václava p.č.
577/1, v lokalitě Hasičské zbrojnice p.č. 2/2, v lokalitě fotbalového hřiště p.č. 138/4,
144/21,144/22, 144/23,144/16,144/18., U rybníka 19/1,23/1,23/10,23//8, U Školy 71/11,
v k.ú. Dobroměřice.

