
Obec Evaň 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
 

Zastupitelstvo obce Evaň se na svém zasedání dne 28.6.2011 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. i) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1.Obec Evaň touto obecně závaznou vyhláškou  zavádí místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství . 

           2.Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Evaň. 

 

Čl. 2 

                                                             Předmět poplatku,poplatník 

 

       1.poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání  veřejného 

prostranství,kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových 

prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování stavebních nebo 

reklamních zařízení,umístění skládek.vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání  

Tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce . 

       2.Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které 

užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. 

 

                                                                     Čl.3 

                                                          Veřejné  prostranství     

 

 1.Poplatek se platí za užívání veřejných  prostranství vyznačených na katastrálních 

mapách místních částí Evaň v příloze č. 1 a Horka   v příloze č. 2 této vyhlášky. 

    

 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství 

nejpozději den zahájení užívání veřejného prostranství.Pokud tento den připadne na 

sobotu,neděli nebo státem uznaný svátek,nebo není možné povinnost splnit z jiného 

závažného důvodu,je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující 

pracovní den.  

2.Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích. 

 3.Dojde li ke změně v uvedeném ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 

15 dnů ode dne ,kdy nastala.     

 



Čl. 5 

Sazba poplatku 

 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m
2  

a každý i započatý den: 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb            10,- Kč, 

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje           10,- Kč, 

c) za provádění výkopových prací                                                                                 10,- Kč, 

d) za umístění stavebního zařízení                                                                                   5,- Kč, 

e) za umístění reklamního zařízení                                                                                 10,- Kč, 

f) za umístění skládek (stavebního materiálu při opravách)                                           5,-  Kč,                                                                                              

g) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce                                                    1,- Kč, 

h) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce                                                  1,- Kč, 

i) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce                                                   1,- Kč, 

  

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                           100,- Kč/rok 

 

 

 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

1.Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích. 

2.Dále se od poplatku osvobozuje obec Evaň. 

 

 

Čl.7 

Splatnost poplatku 

 

(1) Poplatek je splatný 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu  5 dnů a méně nejpozději 

v den zahájení užívání veřejného prostranství . 

 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů a 

nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let, nejpozději do 5 dnů od 

ukončení užívání veřejného prostranství. 

 

c) Přesáhne-li užívání veřejného prostranství do více kalendářních let, 

příslušná část za každý kalendářní rok nejpozději konce každého 

příslušného kalendářního roku a za kalendářní rok, ve kterém bylo 

užívání veřejného prostranství ukončeno, nejpozději do 5 dnů od 

ukončení užívání veřejného prostranství. 

 

(2) Poplatek stanovený roční paušální sazbou je splatný do 4 měsíců od počátku 

každého ročního poplatkového období.  

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, 

ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 

 

 

 

 



Čl. 8 

Ustanovení závěrečná  

 

(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 

mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisovým 

seznamem.  

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit 

až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

 

Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku  za užívání veřejného 

prostranství ze dne 19. 6.2009.   

 

Čl. 8 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 28. 6. 2011 . 

 

 

Miloslava Vydrová                                                                        PhDr. Ladislav Pešek 

    starostka obce                                                                              místostarosta obce 

 

Vyvěšeno dne :29.6. 2011 

Sejmuto dne. .16. 7. 2011 

 

 


