OBEC

HRISKOV

obecně ziryaznávyhláška č,.2|2OL|,
o místnímpoplatkuza uhÍvání
veřejrróhoprostranstvÍ
Zttstupirelstvorlhte I.'{říšktn,
se ntt svón.r zusedáttí ao, '.tt.'#'.,.''' 2011 usneslo v.y-dut
narákladě $ l4 otlst, 2 ztiktnzu č' 565/199il Sl)', cl místníthpopÍatcích,ve znění ptlzctějších
poplatcíc|t,')a v sclulaďu s s{10 písm. d) a š 84 odst, 2
1lředpisu (dále jen ,,:tiktln o místttÍch
písm. lý zťtkonač' l3812000 Sb., o tlbcích (tlbecnízřízení),,-ernění ptl:děišíchpředpisů, tuto
tlbecně súvaznou v.,"
hÍrišku (deile.ien,, vyhlá šku,,) :

Čt.t

ťIvot|niust.rnovení
l ) obec }Iříškovtotttovylrláškorr
pcrplatekza užír,ání
zavirdírrrístní
veřejrróhoprostranství
.I
(dálejerr,,popla1ek..)'
3) Řízenío popla'tkuvykclnávťr
(dálejen ,,správcepoplatku.,)'2l
ObecníúřadI,]říškov

Člz

Ilř.cdnrětpoplatku,poplatnílr
1) Poplatek za uŽíváníveřeinéhoprostranstvíse vybírá za z;vláštní
užívauíveřejného
prostranství,
pro
kterýrrrse pío ť{ely 1616y}'lrláškyrozumírrnrístění
zaÍízenislorržícíclr
poskytování
prodejea sluŽeb..'j
prostranství
platíÍyzicd<ó
2) Poplatekza uŽíyťlrrí
veřejrrélro
i právnickéclsrrby,kteró uŽívají
prostranství
veřejné
způsr;bern
uvedený'm
v oc1star,ci
1.a)

Čl.s

Yeřejnéprostranství
kterýrn se pro účelytétovyltlášky
Poplatek se platí za uživáníveřejnýclr prostranstvís,
ťtzenrí
}Iříškov_ před obchodem
vyrnezrrjepozemková parcela číslo1044/2r, katastrálnírn
Jednola.

Čl.n

povinnost
olrlašovací
prostranství
nejpozději
veřejného
1) Poplatníkje povirrerr01rlásit6)
správcipoplatkuuŽívirní
prostranstrrí'
prostranství
před zalrťrieníni
na
užívárrí
Vpř.ípaděužívaní
15 clnťr
veřejrrého
'' 1 písnr.c) a 4 zákcrnao ntístníclt
poplatcích
š
$
2) 14odst.3 ziikonao nrístních
pop|atcích
5
3) 4 odst.1 zákonao nlísÍttíclr
poplatcíclr
s\
poplatcícli
+
zákona
o
nrísfllích
oa't'
2
$
],
,l 34 zákonao obcích(,'Vcřcjnýmprostranstvínr
jsou všectrna
ulice,trŽiště'chodníky,veřejnázeleň,
nárněslí,
$
parky a dalšíprostorypřísmpné
kaŽdén:u
Íedysloužící
uŽívání,
a to b*z ohleduna
bez omezení,
obecnému
k tÓmutoprostcru...)
vIastnictr,í
6)
řáď.) - ',Podanilze učinitpisemně,ústně
do
$ 7l odst.l zákonač.280/2009Sb.,darlovýřád (dáleien ,,daňový
podpisem,nebokteráje odeslána
protokolunelrodatovouzprávclLt.
kterájc opatř.cna
uz-návaným
elektronickýnr
prostřecinictvím
datovéschtáttkY...

1
* \l
it

dobu kratšíneŽ l5 drrťr.je povinen splnit svou olr|ašovacípovinnost nejpozději v den
veřejnrÍhoprostranství.Pok'ircltentoden připaclnena sobotu,neděli rrebrr
zahájerríuŽír,arrí
státenruzraný svátek, nebo není nroáré por,itrnostsplnit z jiného závaŽrréhodůvodu,je
praccrvníden.
poplatníkpovinen splrritohlašovacípovinnostnejblíŽe.následuiící
pclplatcíclr.,'
ttpravuiezákon o ttrístních
obsah olrlášení
je pclplatrrík
pol'inen tutclzměnu oalámit
v ohlášerrío).
trvederrýclr
D<ljcte-like arrěně ťrda.iů
oc|eclne,kdy nastala.,,
do 15 clnťr

ct.5

Sazbagroplatku
derr:
nr2a každýi započatý
za kaŽdýi započatý
S*zbapoplatkučirrí
pro
poskytování
prr:deje
10,-Kč'
...',...'.......'...
slorržícílro
zašízení
a) za umístění
pro poskytovárrí
'... l0,. Kč.
sluŽeb
slouŽícího
b) za tunístěrriz.aŤiz.ení

Čl.o

Splatnostpoplatku
je splatrrý:
l) Poplatekdle čl.5 odst.l r,-l..lrláŠky
let, nejpozdějido 15 dnůpo skončení
a) nepřesáhne-liužívánido vice kalendářrrích
prostratlství,
veřejného
užívárrí
částzakažďýkalendářnírok do
clovícekaiendářníchlet, příslrršná
b) pi:esálrne.liužíválrí
do 15 dnu po
poslední
rok vží,"áni
za
příslrršného
roku
a
kalerrrlďrriho
koncekaždého
veřejného prcrstratrstl'í.
skončení
rržívání
2) Připadne.lilhůtasplatnostina sobotu,netlěli nebo státenruznanýsvátek,je dnem,ve
je poplatníkpovirrerrsvoji povinnostsplnit.rrejblíŽe
pracovníden.
následující
kterénr
cl.7
závěrečná
IJstanovení
včasnebove správné1,ýši,vyrněřínlu správce
1 ) Nebucle-lipoplatekzaplacenpoplatrríkep
0)'
platcbnínr
vý.rněreml
poplatkup<lpiatek
nrůže
správcepoplatkuzvýšitažna
poplatkyneboČásttěchtopoplatků
L)
Včasnezaplacerré
',
je příslr'ršenstr,íttr
poplatku'.
totozvýšení
trojrrásobek;

/r l4aodst'l a2 zákonaorlístníchpoplntcíclt:
$
llebopliltceuvede
poplatník
',V ohláŠení
byl.li přidčlen'
jména,a příjntení
nebonázevnelroobchodnifirmu,obecnýidentifikrítor,
a)jméno,popřípadě
právnická
uvedetéŽ
osoba
pro
doručováni;
popiípadě
další
adr:csu
podnikáni,
pobytrrnebosírllo,r:rísto
rrrísto
.'
j
pop
věcecb,
j
v
latkovýclr
jsou
ednat
ejím ménemoprávněrly
i
osoby.které
těchtosluŽebv zahraničí,
poskytovatelů
platebníclt
sluŽeb,včetně
u ptrskytovatelů
b) číilavŠec|svýchúčtťr
poplatku
souvisís podnikatelskou
předmět
případě.
že
v
podnikatelslti.:u
činností'
v souvislostis
užívaných
plátce.
poplatníka
nebo
činností
předpokládanou
povinnosti(např.místo,způsolružívání,
pfo stanovení
vý'šepoplatkové
rozlrodné
c) úda.ie
dobua výněru]
státtrEvropskéunie,jiaého
Poplatrriknebo plátce, ktcry nená sídlonebo bydlištěna územíčlenského
uvedekromě
konÍbderace'
prostontnebo Švýc.arskó
hospodářskérn
stáÍuDohody o l.:vrcrpskénr
smluvrrího
prr:doručováttÍ...
pclŽadovanýclr
výšei atlresusvéhoanocněncev tuzetnsku
údajů
8)včetně
povinnosti
zánikuprrplatk<lvé
ni l4a odst.3 zákonao ntístttich
poplatcích
5
tí') l l iltlst.1 zákonao nrístníc}t
poplatcích
,,)" 11odst'3 zákorrao lnístních
poplatcích
{
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Čl.9
Účinnost

Tato vyhláškanabýváúčirurosti
z důvodunďéhavého
obecného
ájmu dnenrvyhlášení.
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