Obecně závazná vyhláška
města Blovice
č. 4/2005
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004 ze dne 7.4.2004,
o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Blovice se na svém zasedání dne 7.9.2005, usnesením č. 16 usneslo
vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 odst.3 písm. a) a § 84 odst.2 písm. i)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §
14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, a o změně a doplnění dalších zákonů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

I.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místních poplatcích se mění a doplňuje takto :
Oddíl III.se nahrazuje následujícím textem včetně nadpisu:

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 1
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se
rozumí umístění staveb a zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních,
prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání veřejného
prostranství pro kulturní a sportovní akce.

Článek 2
Veřejné prostranství
Za veřejné prostranství se považují náměstí (Masarykovo náměstí, Malé náměstí), ulice
(Husova, Setecká, Americká, Bělohrobského, Malá, Hradišťská, Tyršova, 5.května,
Sýkorova) a místní komunikace (§ 2 odst.2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích) včetně chodníků. Jedná se o vymezený prostor, který je přístupný každému
bez omezení a který slouží obecnému užívání. Veřejným prostranstvím jsou pozemky ve
vlastnictví města.

Článek 3
Poplatník
1) Poplatníkem je osoba fyzická nebo právnická, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v článku 1.
2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku
kterémukoli z nich.

Článek 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo
a výměru užívání veřejného prostranství.
Oznamovací povinnost se vztahuje i na užívání veřejného prostranství, které je od
poplatku osvobozeno.
Oznamovací povinnost se nevztahuje na využívání veřejného prostranství dle Článku 5
odst.1) písm.a).
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a
příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů
u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 5
Sazby poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý započatý m² a den užívání
veřejného prostranství:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
30,-Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
10,-Kč,
c) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
10,-Kč,
d) umístění stavebního zařízení
10,-Kč,
e) za umístění skládky
5,- Kč,
f) za místění lunaparků, cirkusů a podobných atrakcí
5,- Kč,
g) užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
5,- Kč,
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
5,-Kč,
i) za umístění reklamního zařízení
1,-Kč,
2) V případě dlouhodobého užívání stanovuje obec poplatek paušální částkou:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
1.200,- Kč/rok,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil
24.000,- Kč/rok,
c) za umístění prodejního zařízení (max.do 20m2)
50.000,- Kč/rok,
d) za umístění prodejního zařízení (max.do 20m2)
7.500,-Kč/měsíc,
e) za umístění reklamního zařízení (max.do 4m2)
500,-Kč/rok,
3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne
poplatník k činnosti využije.

4) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném
období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Článek 6
Splatnost poplatků
Poplatky dle Článku 5 budou placeny předem, s výjimkou poplatku dle odst.1) písm.a), který
může být zaplacen v den užívání veřejného prostranství.

Článek 7
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a)
akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen
na charitativní a veřejně prospěšné účely
b)
vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené (dle zvl.platných
předpisů)

II.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení OZV č.3/2004 o místních poplatcích, zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2005.

…………………………………
Mgr. Ivana Hrubá
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.9.2005
Sejmuto z úřední desky dne:

……………………………………
Jan Poduška
starosta

