
Obecně závazná vyhláška obce Vortová 

č. 4 / 2011 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství . 

 
Zastupitelstvo obce Vortová vydává dne 6.1.2011podle ustanovení zákona 

 č. 280/2009 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 

§ 84 odst. 2 písm. i a § 10písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ( obecní zřízení ), ve znění 

pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl. 1 

Předmět a působnost vyhlášky 

 
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 rekreační akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních 

děl. 

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky se rozumí prostranství na katastrálním 

území obce Vortová číslo parcelní 532/1 náves, 95/2 autobusová točna, místní komunikace a 

parcely č. 60/4, 60/40. 

  

Správu poplatku vykonává obecní úřad Vortová ( dále jen “správce poplatku”) a v řízení 

ve  věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, pokud zákon č. 281/2009 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. 

Čl. 2 

Poplatník 

 
Poplatek platí právnické i fyzické osoby, které využívají veřejného prostranství k účelům 

uvedeným v článku 1 této vyhlášky. 

 

Čl. 3 

Sazba poplatku 
Sazby poplatku činí: 

1. Za použití veřejného prostranství k prodejním účelům ( stolek, stánek, auto) 10,- Kč za každý 

započatý m2 a každý započatý den. 

2. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a pouťových atrakcí 100,- Kč za 

každý započatý m2 a každý započatý den. 

3. Za použití veřejného prostranství k umístění reklam a reklamních zařízení 100,- Kč za 1 rok. 

4. Za umístění stavebních zařízení na veřejném prostranství 10,- Kč za 1 m2 a každý započatý 

den. 

5. Za použití veřejného prostranství k umístění krátkodobé skládky matriálu 2,- Kč za 1 m2 a 

každý i započatý měsíc. 

6. Za použití veřejného prostranství při stavbě nebo opravě rodinného domu na základě 

vydaného stavebního povolení roční paušál pro občany 100,- Kč a pro organizace 300,- Kč. 

 



Čl. 4 

Splatnost poplatku 

 
1. Při placení poplatku podle článku 3 bod 1 a 2 této vyhlášky je poplatek splatný v hotovosti a 

ihned. 

2. V ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 

 

Čl. 5 

Osvobození od poplatku 

Osvobozeny od poplatku jsou akce, z nichž se nevplatí vstupné a akce kulturního charakteru. 

 

Čl. 6  

Ohlašovací povinnost 
1. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství při 

užívání podle článku 3 bod 1 a 2 této vyhlášky nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. 

2. V ostatních případech je poplatník povinen podat obecnímu úřadu zprávu o tom, že začne 

využívat veřejné prostranství 3 dny předem. V nepředvidatelných případech oznámí poplatník 

tuto skutečnost obecnímu úřadu nejpozději do 24 hodin po tom, co začal veřejné prostranství 

používat. 

Čl. 7 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

1. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce 

poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek až 

na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost 

nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení zákona č. 

280/2009Sb.,daňového řádu , ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 8 

Institut prominutí poplatku se zrušuje. 

 

 

 

Čl. 9 

                           Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 27.1.2011 

 

Podpisy: 

 

 

  starosta     místostarosta  

 

 

 
Tato vyhláška byla na úřední desce vyvěšena dne 10.1.2011. 

Tato vyhláška byla z úřední desky sejmuta dne   26.1.2011.  


