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OBEC BLÍZKOV
Zastupitelstvo obce Blízkov

Obecně závazná vyhláška obce Blízkov č.3l211g,
o místním poplatku za uživáni veřejného prostranství.

Zastupite|stvo obce B|ízkov se na svém zasedání dne 6, 12, 2o1g usnesením
č- 4212019 usnes|o vydat na zák|adě § 14 zákona č, 565/199O Sb,, o místních pop|atcích. ve
znění pozdějších předpisú (dá|e jen ,,zákon o místních poplatcích"), a v souladu s § 1O
písm, d) a § 84 odst, 2 písm, h) zákona č. 128l2oo0 Sb,, o obcích (obecni ZříZení), Ve Znéni
pozdějších předpisú, tuto obecně závaznou vyh|ášku (dá|e jen ,,tato vyhláška''):

čt. t
úvodní ustanovení

obec B|ízkov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za uživáni veřejného prostranství
(dá|e jen,,poplatek"),

Správcem poplatku je obecní úřad Blízkov.1

čl, z
Předmět poplatku a poplatnik

poplatek za uživáni veřejného prostranství se vybírá za zvlášIní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízeni sloužících pro poskytování prodeje a s|užeb. pro umístění stavebních
nebo rek|amních zařízení, zařízení cirkusů, Iunaparku a jiných obdobných atrakcí,
umístění sk|ádek, užívání tohoto prostranství pro rek|amní akce nebo potřeby tvorby
íiImových a televizn ích děl,'

pop|atek za užív áni veřejného prostranství p|atí fyzické l právnické osoby které užívají
veřejné prostranství zpúsobem uvedeným v odstavcj 1 (dále jen ,,popiatn ík''),3

cl. 3

Veřejná prostranství

pop|atek se p|atí za užívání veřelných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě
v příloze č, 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze ó, 2, Tyto přílohy tvoří nedí|nou
součást této vyhlášky

] § 15 odst, 1 zákana o míStních pop atciCh

'§ 4 odst, 1 zákona o mistníCh poplatcích
3 

§ 4 odst. 2 zako|a o místn ích poplatcích
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c1.4
Ohlašovaci povinnost

pop|atník je povinen ohlásit zv|áštní užívání veřejného prostranství správci pop|atku
nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství, vpřípadě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 5 clní, je povinen splnit oh|ašovací povinnost
nelpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství, pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen sp|nit ohlašovací
povinnost nejb|íže nás|edující pracovní den_

V oh|ášení poplatník uvedea

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-|i
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikate|e, popřípadě další adresu pro
doručování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v popIatkových věcech,

b) čísla všech svých účtu u poskytovatelů p|atebních služeb, včetně poskytovatelu
těchto služeb v zahraničí, uživaných v souvisIosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět pop|atku souvisí s podnIkateIskou činností popIatníka,

c) da|ší údaje rozhodné pro stanovení popIatku, zejména předpokládanou clobu,
způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství. vĎetně skuteónoslí
dok|ádajících vznik nároku na případnou ú|evu nebo osvobození od poplaiku,

(3) Pop|atník, který nemá sídlo nebo byd|iště na území č|enského státu Evropské unie,
jiného sm|uvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování,5

Dojde-li ke změně údaju uvedených v oh|ášení, je pop|atník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnú ode dne, kdy nastala,6

povinnost ohlásit údaj podle odst, 2 nebo jeho změnu se nevztahuie na údaj, který
může správce pop|atku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříkú nebo evidencí, do
nichž má zřizen automatizovaný přístup, okruh těchto úclaju zveřejní správce pop|atku
na své úřední desce,7

čt, s
Sazba poplatku

(1) Sazba pop|atku činí za každý i započatý m2 a každý izapočatý den:
a) za umístěnídočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytováni služeb 2,-

(4)

(5)

a § 14a odst. 2 zákana o mistníCh poplatcích
5 § 14a odst, 3 Zákona o miStníCh poplatcích
6 § 14a odst, 4 zákona o míStních pop]atcích
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§ 14a odst, 5 Zákona o miStnich poplatciCh
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b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

j) Za

děl..,,.,.,,,.,,..,,.,,..,,,,,,. .

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

tvorby f mových a televizn ích

10,- Kč

kratší 5 dnú nejpozději v den zahájení

5 dnů nebo de|ší nejpozději do 30 dnú

nedě|i nebo státem UZnaný svátek, je
povinnost splnit, nejblíže násIed ující

)-

)-
0,50

5,_

čl. o
Splatnost poplatku

(1)

(,2)

Poplatek ve stanovené výši 1e splatný:

a) při užív ání veřejného prostranství po dobu
užívá n í veřejného prostranství

b) při užívání veřejného prostranství po dobu
od ukonóení užívání veřejného proStranství

Připadne-|i konec Ihúty splatnosti na sobotu,
dnem, ve kterém je pop|atník povinen SVoji
pracovní den,

čl,l
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-|i pop|atky zap|aceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku pop|atek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem,8

(2) včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.9

]0 § 11 odst
1]§ 1,1 odst,

1 záko|a o mistních pop atcíCh
3 Zákona o mlstních poplatcích

Za Un,]ístění rek ar],]ních ZaříZení

za umísténí zařízení lLlnaparků a iinÝch obdabnÝch atrakcí

za Umístěni skládek,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,



čl, e
zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyh|áška č.2/2016o místním poplatk u za užívání veřejného
prostranství, ze dne .16, 10.2016.

čl. g
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. .l, 202O

é&-k4
Stanislav Ou|ehIa

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne. 11. 12.2O1g

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12, 2019
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Příloha č. 1 obecně záv azné vyhlášky obce Blízkov ě.3l2}1g o poplatku za
uživ áni veřej né ho prostra nství.
Seznam pozemků, na které se vztahuje poplatek za užíváni veřejného
prostranství.
K. ú, Blizkol pal,. č,:li7r'4. ]j7i 1. l4l1l. ]4.+i 1.3]ji2.3(l0/l. j(l()/2, ]6()i.l. l]07/7. l463i(l.
1,+58/j. l458i2. l92011.192012. l920ij. I920i8. 1()27|l^1942r. l944/1.1951i;+. l9591l.
l989i2.
I(, ťr. Děclkrl, par, č.250. 721 ^127l5"]6)i1.7(l5,166.775D.777i1^77]l18.777l2.0.]s}.

I'řiloha č.2
lllapa, s vl,značenýnri pozcrnk1,, rra lttcró se 

',ztahu.jc 
poplzrtek za lžíváni veře,jnóho

p rostr:r nstvi.
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