Město Planá
Obecně závazná vyhláška města Planá č. 8/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Planá se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č.7/5 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:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Planá touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (dále jen „poplatek“).
2) Správu poplatku provádí městský úřad, (odbor správy majetku a investic – poplatky dle čl.
5 odst. a, b; odbor výstavby a územního plánování dle čl. 5 odst. c; městské kulturní
středisko dle čl. 5 odst. d).
Čl.2
Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená
v příloze č. 1 a graficky znázorněná na katastrální mapě v příloze č. 2.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a
výměru užívání veřejného prostranství. Není –li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit
nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení
užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště,
pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a
IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla
účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý metr čtverečný (m2) a každý i započatý den:
a) - za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 30 Kč
- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
a prodeje v době vyhlášených trhů a poutí
50 Kč
b) za umístění reklamního zařízení
10 Kč
c) za umístění skládek
4 Kč
d) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí v den produkce
- u zařízení do 200 m2
1 Kč
- u zařízení nad 200 m2
2 Kč

Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 90 dnů nejpozději v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství započato
b) při užívání veřejného prostranství na dobu delší než 90 dnů je možné poplatek rozdělit
v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná
nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka
nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození
Od poplatku se osvobozují:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výnos je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely
b) akce, jejichž pořadatelem je Město Planá
c) umístění skládky na dobu kratší než l den
Čl. 8
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Zrušovací a přechodné ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 města Planá o místních poplatcích. Na právní
vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují
ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2011

………………………………
Ing. Pavel Nutil
místostarosta města Planá

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2010
3.1.2011
Sejmuto z úřední desky dne:

…………………………….
Mgr. Martina Němečková
starostka města Planá

