OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE RACKOVÁ
4/2004
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Racková na svém jednání dne 16.12.2004 schválilo na základě
§84.odst.2, zákona č.:128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
změn a § 1,písm.a) a c), zákona č.:565/1990 Sb., o místních poplatcích, vydat tuto obecně
závaznou vyhlášku.

Čl.1.
Předmět placení
1. Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství, (dále jen poplatek), je zvláštní
užívání veřejného prostranství k jinému účelu, než pro který je určeno a to k umístnění
zařízení pro stavby, stavební práce, postavení prodejních, nebo reklamních zařízení, k
postavení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, k prodeji lesních, zemědělských nebo
květinářských výrobků i na tržištích, k trvalému parkování motorových či nemotorových
vozidel nebo návěsných a přívěsných zařízení, nářadí a ke skládkám všeho druhu.
2. Užívá-li veřejného prostranství organizace k umístnění stavebních zařízení nebo
materiálu, vybírá se poplatek jen z plochy převyšující dohodnutý rozsah užívání veřejného
prostranství a z celé plochy při překročení dohodnuté doby užívání.
3. Veřejným prostranství jsou silnice,místní komunikace a další plochy,které jsou v majetku
obce. Vzniknou-li pochybnosti, zda jde o veřejné prostranství, rozhodne o tom rada na
základě podkladů o majetku obce.

ČL.2.
Výše poplatku
1. Stánky, pulty, kiosky k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru skládky zboží
nebo vystavené zboží:
a. za trvalé umístnění celoročně do 20 m2
15.000,-Kč
b. za krátkodobé používání včetně prodeje zboží na den,nebo jeho část 100,-Kč
c. za trvalé umístnění stánků soukromníků, nebo obchodních organizací, bude
poplatek stanoven po dohodě, popř.paušální částkou, nejméně však 15.000,-Kč
2. Za použití veřejného prostranství k umístnění reklamy, nápisů, poutačů a jiných
reklamních zařízení
a. do plochy 1,5 m2
bezplatně
b. Nad 1,5 m2 plochy, za každý další
200,-Kč
3. za používání veřejného prostranství k umístění stavebního materiálu, se souhlasem
Obecního úřadu v Rackové, (dále jen OÚ), a po dohodě o velikosti záboru m2 na opravu,

popř.výstavbu rod.domku do kolaudace
bezplatně
a. z plochy převyšující dohodnutý, rozsah za m2 a den
10,-Kč
b. z plochy při překročení dohodnuté doby užívání z celé užívané plochy za m2 a den
20,-Kč
c. za trvalé parkování motorových vozidel soukromých osob i v nepojízdném stavu
ročně
300,-Kč
d. za trvalé parkování motorových i nemotorových vozidel organizací (po dohodě na
vyhrazeném místě), ročně
1.000,-KČ
e. za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny
za m2 denně
10,-Kč

Čl.3.
Stanovení poplatku
1. Poplatek se vybírá počínaje dnem kdy užívání začalo až do doby a dne,kdy poplatník
oznámí OÚ, že užívání skončilo, a že odstranil zařízení nebo materiál a prostranství uvedl
do původního stavu.
2. Při stanovení poplatku se považuje část dne za celý den a každý započatý m2 užívaného
prostranství za celý m2.

Čl.4.
Užití prostranství
1. Poplatek platí organizace, nebo občané, kteří užívali veřejné prostranství způsobem,který
určí OÚ v Rackové.
2. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, je každý částečným
poplatníkem.Všichni odpovídají společně za zaplacení celého poplatku.
Čl.5.
Splatnost poplatku
1. Poplatek do výše 500,-Kč je splatný v hotovosti na základě vystavené stvrzenky o
zaplacení na OÚ v Rackové.
2. Poplatek převyšující částku 500,-Kč je splatný do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí o
vyměření poplatku. Platí se hotově na OÚ v Rackové, popřípadě na účet OÚ u Č.S.a.s.,
pobočka Zlín, č.ú.:1400367359/0800, nebo složenkou, kterou obdrží na OÚ.

ČL.6.
Sankce
1. Při neohlášení povinnosti podle této vyhlášky bude postupováno podle obecně
závazných právních předpisů,zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů a novel.

2. Nesplnění platby bude posuzováno jako přestupek a porušení této Obecně závazné
vyhlášky bude postupováno podle již zmíněného zákona o přestupcích.

Čl.7.
Kontrolní činnost
1. Dohled nad plněním a placením bude provádět finanční komise při OÚ v Rackové.
Dohled nad dodržováním této vyhlášky bude provádět Stavební komise u OÚ.

Čl.8.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.1/99 ze dne 25.3.1999.

Čl.9.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.

Racková 16.12.2004.
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