M Ě S T O ČESKÁ SKALICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2011
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání dne 21.3.2011 usnesením č. 4/II/3/III/2011
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.

Článek 1

Úvodní ustanovení
1) Město Česká Skalice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen
„poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Česká Skalice (dále jen „správce poplatku“).

Článek 2

Předmět poplatku, poplatník
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, 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 platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst.
1 (dále jen „poplatník“).

Článek 3

Veřejné prostranství
1) Pro účely této vyhlášky se veřejným prostranstvím rozumí prostranství vyjmenovaná v příloze č. 1, která je
nedílnou součástí vyhlášky. Za zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb se považuje
i předsunuté prodejní místo, což je místo užívané k prodeji zboží u přilehlé provozovny.

Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvního dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání
fakticky skončilo.

Článek 5

Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání
veřejného prostranství.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je plátce povinen sdělit správci poplatku:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede
též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
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c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností dokládajících vznik
nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v ČR pro doručování.
4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 6

Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaného veřejného prostranství:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
10,- Kč
b) za umístění zaříz. sloužících pro poskytování prodeje a služeb - předsunuté prodejní místo
2,- Kč
c) za umístění stavebního zařízení
1,- Kč
d) za umístění druhého a dalšího přenosného reklamního zařízení
2,- Kč
e) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
2,- Kč
f) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl
10,- Kč
g) ostatní užívání veřejného prostranství
2,- Kč
2) Roční paušální poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro jedno osobní vozidlo činí 2000,- Kč.
Poplatník může poplatek uvedený v odst. 1 písm. a) až g) uhradit týdenní, měsíční nebo roční paušální
částkou. Týdenní paušální částka činí pětinásobek příslušné denní sazby uvedené v odstavci 1 a lze jí uhradit
zvláštní užívání veřejného prostranství v délce sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů. Měsíční paušální
částka činí dvacetinásobek příslušné denní sazby uvedené v odstavci 1 a lze jí uhradit zvláštní užívání veřejného
prostranství v délce jednoho měsíce. Roční paušální částka činí dvousetnásobek příslušné denní sazby uvedené
v odstavci 1 a lze jí uhradit zvláštní užívání veřejného prostranství v délce jednoho roku.

Článek 7

Splatnost poplatku
Poplatek je vždy splatný nejpozději v den, kdy bylo se zvláštním užíváním veřejného prostranství započato.

Článek 8

Osvobození od poplatku
Od poplatku je osvobozeno zvláštní užívání veřejného prostranství:
a) za umístění prvého přenosného reklamního zařízení,
b) pro akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
c) pro veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, na nichž není vybíráno vstupné,
d) spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
e) akce pořádané nebo podpořené městem Česká Skalice případně právnickými osobami zřízenými nebo
založenými městem Česká Skalice,
f) provedení výkopových prací správci sítí za účelem odstranění havarijního stavu těchto sítí po dobu
nepřesahující 6 dní.
g) osobami, které užívají veřejné prostranství pro mimořádnou skládku (dovoz uhlí, palivového dřeva, staveb.
materiálu), a to nejdéle 48 hodin,
h) osoby, které užívají veřejné prostranství na přistavení kontejneru pro skládkový odpad, a to nejdéle 48
hodin.
i)

Článek 9

Správa poplatku
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem
k přímé úhradě. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na
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trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny
směrem nahoru.

Čánek 10

Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne
30.1.2006.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2011

…………………………………
Tomáš Hubka
starosta města

………………………………..
Ing. Josef Daňsa
místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1
ulice :
Jiráskova
9.května
Pivovarská
Švermova
Zd. Štěpánka
Podhradní
Nádražní
Tyršova
Palackého
Riegrova
třída T.G.Masaryka
Lidická
Nerudova
Na Kamenci

Družstevní
28. října
Komenského
Legionářská
Sportovní
Žižkův kopec
Žižkova
Zelená
E. Beneše
Hakenova
Na Podměstí
Křenkova
Jarošova
Bezručova

B. Němcové
Podskalní
Smetanova
Pod Vinicí
Havlíčkova
Pod Lesem
Svobodova
Jilemnického
Pavla Wonky
Jana Palacha
Máchova
Wolkerova
Raisova
Maloskalická

Jiřinková
Nyklíčkova
Pospíšilova
Klicperova
Steidlerova
Hálkova
U Přivaděče
Pod Nádražím
K Jaráku
Krtičkova

náměstí a veřejně přístupná zeleň:
Husovo náměstí
Hurdálkovo náměstí
veřejně přístupné pozemní komunikace v části obce: Zlíč, Ratibořice, Spyta a Zájezd.
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