Město

O b e c n ě

Pečky

z á v a z n á

Vyhláška
č. 4/2012
O m í s t n í m p o p l a t k u za u ž í v á n í v e ř e j n é h o p r o s t r a n s t v í
Zastupitelstvo města Pečky se na svém zasedání dne 31.10.2012 usneslo Usnesením č. 5/2012 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 pism. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. l
Úvodní ustanovení
Město Pečky touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška") zavádí místní poplatek za užívání
veřejného prostranství (dále jen „poplatek").

Čl. 2
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. l
Čl. 3
Předmět poplatku a poplatník
1.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
zařízení lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamu a reklamní akce.

2.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměr a předmět
užívání veřejného prostranství. Předmětem se rozumí grafické vyobrazení v odpovídajícím měřítku.
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2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu
trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu.
Čl. 5
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 využívané plochy a to za každý i započatý den:
a) Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb nebo prodeje
5,-Kč
b) Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb nebo prodeje
včetně umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí v době konání akce
„Dětská pouť v Pečkách - Jede, jede mašinka"
50,- Kč
c) Za umístění skládek mimo skládky stavebního materiálu
10,- Kč
d) Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
2,- Kč
e) Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
10,- Kč
2. Poplatek se stanoví paušální částkou následovně:
a) Za umístění l ks reklamního zařízení pro krátkodobou (jednorázovou akci)
b) Za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí *
c) Za umístění skládek stavebního materiálu a stavebních zařízení **
d) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
e) Za umístění 1 ks reklamního zařízení včetně reklam typu „A“
*
**

500,-Kč/týdně
2 000,-Kč/týdně
50,-Kč/měsíčně
l 500,-Kč/ročně
500,-Kč/ročně

za ucelený soubor cirkusu, lunaparku nebo podobné atrakce
za každý i započatý m2 využívané plochy
Čl. 6
Splatnost poplatku

1. Poplatek podle čl. 5, odst. 1) je splatný při ohlášení.
2. Poplatek podle čl. 5, odst. 2) písm. a), písm. b), písm. c) je splatný při ohlášení,
3. Poplatek podle čl. 5, odst. 2) písm. d), písm. e) je splatný do 30.6. daného kalendářního roku.
ČI. 7
Osvobození a úlevy
1. Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni invalidní osoby, kterým bylo
vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství
2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
3. Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb nebo prodeje při
pravidelných trzích na Masarykově náměstí se poplatek neplatí.
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Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Čl.9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 19.11.2012.

……………. .
Milan Paluska
1.místostarosta

………………….
Ing. Karel Krištoufek
2.místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 1.11.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 19.11.2012
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………………
Milan Urban
starosta

Příloha č.1
k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2012
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Katastrální území Pečky:
28. Října, Aloise Jiráska, Americká, Ant. Dvořáka, Bačovská, Barákova, Boženy
Němcové, Čsl. Legií, Dělnická, Dobřichovská, Englova, Františka Voláka,
Fůgnerova, Grégrova, Hálkova, Hellichova, Husovo nám., Chaloupeckého,
Chelčického, Chvalovická, J. A. Komenského, Jeronýmova, Jiřího z Poděbrad, Jos.
Šebesty, Jungmannova, Janáčkova, K. Hynka Máchy, K. Havlíčka Borovského, Ke
Koble, Kmochova, Klicperova, Košnarova, Letohradská, Lhotecká, Lobňanská,
Masarykovo nám., Mikoláše Alše, Mlýnská, Moravská, Na Varhánkách, Nymburská,
Old. Dobiáše, Palackého, Petra Bezruče, Pod Drahou, Pod mlýnem, Prokopa Holého,
Přátelství, Přemyslova, Riegrova, Sladkovského, Smetanova, Sokolská, Sportovní,
Svobody, Tahiti, Tř. 5. Května, Tř. Jana Švermy, Tylova, Tyršova, U Náhonu, U
Kandie, U Měnírny, V Horkách, V Kaštánkách, V. B. Třebízského, Za Sadem,
Žerotínova.

Katastrální území Velké Chvalovice:
Dlouhá, Ke Dráze, Ke hřišti, Krátká, Křivá, Lipová, Milčická, Nová, Pečecká,
Pražská, Slepá, Stará, U Náhonu, U studně.
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