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OBEC KOROUHEV
Obecně závazná vyhláška obce Korouhev
č. 3/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Korouhev se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 8/2010
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) Obec Korouhev touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání
veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Korouhev (dále jen „správce poplatku“).
(3) 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, pro 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.
(4) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
(5) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejná prostranství způsobem
uvedeným v odst. 3 tohoto článku.
Čl. 2
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují pozemkové parcely uvedené
v Příloze č. 1 této vyhlášky
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit předpokládanou dobu, místo
a výměru užívání veřejného prostranství nejméně 7 dnů před zahájením jeho užívání. V
případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 7 dní je nutno ohlásit tuto
skutečnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
Pokud termín ohlašovací povinnosti připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen ohlašovací povinnost splnit, nejblíže
následující pracovní den.
(2) V případě užívání veřejného prostranství na prodejní nebo reklamní akci v den
pracovního volna, je nutno splnit ohlašovací povinnost nejpozději v poslední předchozí
pracovní den před zahájením prodejní na reklamní akce.
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(3) 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. 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.
(4) Poplatník je povinen prokázat správci poplatku skutečnosti rozhodné pro
osvobození, případně úlevy, od placení poplatku.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
veřejného prostranství:
a) za provádění výkopových prací
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje
c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb
f) za umístění stavebního zařízení
g) za umístění reklamního zařízení
h) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí
i) za umístění cirkusů
j) za umístění skládek
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
l) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil
c) za umístění prodejního zařízení
d) za umístění prodejního zařízení
e) za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

den užívání
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč.

500,- Kč/rok,
1000,- Kč/rok,
1000,- Kč/rok,
100,- Kč/týden,
100,- Kč/týden.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství započato;
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy
užívání veřejného prostranství skončilo;
c) v případě sazby stanovené týdenní paušální částkou nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství;
d) v případě sazby stanovené roční paušální částkou nejpozději do 30 dnů ode dne
zahájení užívání veřejného prostranství.
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(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejbližší následující pracovní den.
Čl. 6
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

Petr Vondrovic
místostarosta obce

Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce :
Datum vyhlášení (vyvěšení):
Datum sejmutí:
Datum nabytí účinnosti:

Ladislav Filipi
starosta obce

dne
dne
dne
dne

22.12.2010
23.12.2010
10.01.2011
01.01.2011
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Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce obce Korouhev č. 3/2010
Seznam parcel veřejných prostranství:
1) k.ú. Korouhev
parcely č.: 54/9, 65/1, 138, 247/11, 247/12, 276, 278/1 324/2, 369/1, 369/2, 369/3,
442/1, 446/2, 443, 524/1, 524/3, 621/11, 635, 2689/1, 2690, 2696/2, 2720,
2732, 2733/1, 2742, 2744, 2753, 2755, 2805/2, 2822/2, 2859, 2923, 3191
2) k. ú. Lačnov u Korouhve
parcely č.: 516, 512/1, 512/2, /512/3

