
Obecně závazná vyhláška obce Holetín č. 3/2011

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

   Zastupitelstvo obce Holetín se na svém zasedání dne 12. prosince 2011 usnesením č. 5/2011 
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 (dále jen 
„vyhláška“):

       Čl. 1        
Předmět poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
kterým se rozumí umístění zařízení sloužící  k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních 
nebo reklamních zařízení, lunaparků, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní 
a  sportovní  akce.  Z  akcí  pořádaných  na  veřejných  prostranstvích  bez  vstupného  nebo  jejichž 
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.

(2) Veřejná prostranství jsou tvořena těmito pozemky: 
      Dolní Holetín – pozemek p. č. 235/1
      Horní Holetín – pozemek p. č. 368/1, 370/2, 924/2, 943/22 

Čl. 2
Poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí  fyzické i právnické osoby,  které užívají veřejné 
prostranství způsobem uvedeným v čl.1 této vyhlášky.   

                              

Čl. 3
Sazba poplatku

a) za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a jiných atrakcí částku za l den   5 Kč/m2

b) za prodej zboží z vozidla jakéhokoliv druhu za l vozidlo a den 50 Kč

c) za použití místa pro reklamní zařízení déle než l měsíc, za každý započatý měsíc paušál 80 Kč

Čl. 4
Osvobození

Z akcí pořádaných na veřejných prostranstvích bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na 
charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.



Čl. 5

(1)  Splatnost  poplatku  za  užívání  veřejného  prostranství  nastává  dnem,  kdy  užívání  veřejného 
prostranství skončilo.

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Holetín.

Čl. 6

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek 
platebním  výměrem  nebo  hromadným  předpisným  seznamem  a  může  zvýšit  včas  nezaplacené 
poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na 
celé koruny nahoru.

Čl. 7
Zrušovací ustanovení

Touto  obecně  závaznou  vyhláškou  se  ruší  Obecně  závazná  vyhláška  obce  Holetín  č.  5/2010, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 20. prosince 2010.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012

 
     Ing. Lada Horáková  v. r.                                                                             Jan Břeň  v. r. 
             místostarostka                                                                                          starosta 

Tato obecně závazná vyhláška byla na úřední desce (i elektronické úřední desce) vyvěšena dne 13. 12. 2011 
Tato obecně závazná vyhláška byla z úřední desky sejmuta dne 31. 12. 2011 


