Obecně závazná vyhláška obce Machová č. 1/2004
ze dne 5.1.2004 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Machová vydalo dne 5. ledna 2004 podle ustanovení § 14 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 a
§ 84 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Předmět poplatku
(1) Poplatek 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) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely se poplatek neplatí.
Čl. 2
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím zpoplatněným dle této vyhlášky jsou: všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru: tj. náves včetně prostranství u
veřejné telefonní hovorny, prostranství okolo kulturního domu, sportovní areál-koupaliště a jeho
blízké okolí, prostranství u prodejny potravin a místního pohostinství čp.102, prostranství u
sportovního hřiště „Příhon“ a všechny místní komunikace.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným
v článku 1.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku
a) písemně – při užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím a to
v případech, kdy se jedná o dlouhodobé využívání tohoto prostranství, tj. na 7 dní a více.
b) ústně – pokud se jedná o využívání veřej.prostranství na dobu kratší než 7 dní.
V případě užívání veřejného prostranství je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání.
Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem ve kterém je
poplatník povinen oznamovací povinnost splnit nejblíže předcházející pracovní den.
(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit neprodleně tuto
skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci l) a nahlásit rozsah záboru v m2.
(3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO.
Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též 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 užívání veřejného prostranství (způsobem uvedeným
v článku 1) až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství:
a) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje ……… 10,- Kč/m2 a den
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb………... 10,- Kč/m2 a den
c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb…
10,- Kč/m2 a den
d) za umístění reklamního zařízení ……………………….………….. 10,- Kč /m2 a den
e) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 200,-Kč/týden
f) za umístění skládek………………………………………………….
5,- Kč/m2 a den
(s výjimkou místních stavebníků, tj. fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt, na
dobu nezbytně nutnou)
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
-pro osobní vozidla………………..……………………………
750,- Kč/rok
-pro vozidla do 3,5 t……………………………………………. 1500,- Kč/rok
-pro vozidla nad 3,5 t ………………………………………….. 2000,- Kč/rok
h) za užívání veřej.prostranství pro reklamní akce………………………
10,-Kč/m2 a den
(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství jejíž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely se poplatek neplatí.

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů nejpozději v den, kdy
užívání veřejného prostranství skončilo,
c) poplatek stanovený paušální částkou je splatný v den, kdy bylo s užíváním veřejného
prostranství započato.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže předcházející pracovní den.

Čl. 8
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhá:
-vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku, je poplatník povinen správci poplatku oznámit
písemně nebo ústně do protokolu:
a) ve lhůtě stanovené ve článku 4 této vyhlášky
b) v případě vzniku osvobození, po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne,
kdy nastala skutečnost, zakládající nárok na osvobození.
(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 9
Ustanovení přechodná a závěrečná
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou ) část zvýší obec na dvojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny
nahoru.
(2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně
uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
(4) Obec Machová, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
(5) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 5. ledna 2004.

--------------------------------František Klementa
místostarosta

Vyvěšeno:
Sňato:

--------------------------------MVDr. František Václavík
starosta obce

Doložka k obecně závazné vyhlášce č.1/2004:
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 byl zpracován a předložen na zasedání zastupitelstva
dne 5.1.2004 na kterém byl tento návrh po projednání schválen.
Obecně závazná vyhláška byla zveřejněna: od 6.1. 2004 do 23.1.2004

