Obecně závazná vyhláška obce Vranovice č.1/2008
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Vranovice schválilo dne 21.8.2008 v souladu s ustanovením § 10 písm.d)
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění a podle ustanovení § 15 zák.č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích:
Oddíl I.
Čl.1
Základní ustanovení
1/ Obec Vranovice vybírá ve smyslu ustanovení § 1 zák.č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů tyto poplatky:
a/ poplatek za užívání veřejného prostranství,
b/ poplatek ze vstupného,
c/ poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
2/ Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Vranovice(dále jen „správce poplatku“).

Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanoveno jinak.
Oddíl II
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl.2
Předmět poplatku
1/ Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí
provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování
prodeje a služeb,pro umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a
televizních děl.
2/ Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou náměstí, tržiště, pozemní komunikace
/silnice, místní komunikace, a veřejné účelové komunikace/, parky a veřejná zeleň a další
prostory přístupné každému bez omezení, a to bez ohledu na druh vlastnictví k tomuto prostoru.
viz příloha č.1.
Čl.3
Poplatník
1/ Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl.2.
2/ Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků. odpovídají za placení celého
poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv
z nich.
Čl.4
Oznamovací povinnost

1/ Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v
den vzniku poplatkové povinnosti. Skončení užívání veřejného prostranství je povinen poplatník
oznámit do 8 dnů po skončení užívání.
2/ Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,
na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl.5
Sazby poplatku
1/ Poplatek za užívání veřejného prostranství činí:
a/ za umístění stánku, pultu, kiosku k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru a
skládek zboží
- u sortimentu zem.produktů, ovoce, zeleniny, ………………….. 5,- Kč/m2/den
- u ostatního sortimentu…………………………………………… 10,-Kč/m2/den
b/ za umístění zařízení k poskytování služeb ……………………...5,-Kč/m2/den
c/ za umístění skládek stavebního materiálu na stavby/mimo stavby rod. domů/prováděné na
základě stavebního povolení …………………………………………1,-Kč/m2/den
d/ za umístění skládek ostatního materiálu………………………….1,-Kč/m2/den
e/ za umístění stavebního zařízení………………………………… 1,-Kč/m2/den
f/ za vyhrazení trvalého parkovacího místa
-osobní automobil…………………………………………………….. 500,-Kč měsíčně
-nákladní aut.,autobus,jiné pozemní stroje……………………….. 1000,-Kč měsíčně
-obytný přívěs …………………………………………………………..500,-Kč měsíčně
-dvouosý přívěs ………………………………………………………1000,-Kč měsíčně
g/ za umístění lunaparků a jiných podobných atrakcí……………….10,- Kč za každý i započatý
m2 na den
h/ za umístění reklamního zařízení ………………………………….500,- Kč/m2/rok
ch/za užívání veřejného prostranství pro kulturní s sportovní akce …1,- Kč/m2/den
i/ za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a telev. děl .10 Kč/m2/den
započatý m2 na den
Čl.6
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a/ akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely,
b/ vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní,
c/ fyzické nebo právnické osoby zajišťující výkopové práce při odstraňování havarijních situací,
d/ skládky stavebního materiálu na stavbu rod. domu do termínu ukončení platnosti stavebního
povolení,
e/ akce na veřejném prostranství pořádané obcí Vranovice, nebo prováděné v jejím zájmu, na
základě souhlasu obce.
Čl.7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 2 až do dne, kdy toto užívání skončilo a prostranství bylo uvedeno do původního
stavu.
2. Při stanovení poplatku se považuje část kalendářního dne za celý den a každý započatý m²
užívaného veřejného prostranství za celý m².

3. U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník
povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat nejpozději do 90 dnů ode dne konání akce.
Čl. 8
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním
veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů nejpozději v den, kdy užívání
veřejného prostranství skončilo,
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný nejpozději poslední den
v příslušném týdnu nebo měsíci.
d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.3. kalendářního roku.
2. 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.

Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného
Čl. 9
Předmět poplatku

1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Za kulturní akce se
považuje také diskotéka.
2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek
neplatí.
Čl. 10
Poplatník
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádájí.
Čl. 11
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její
pořádání a vstupenky označené cenou a datem konání akce předložit ke kontrole a označení.
2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán
a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.
3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku nebo na osvobození do 7 dnů od jejího vzniku.
4. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

5. U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník
povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat nejpozději do 90 dnů ode dne konání akce.
Čl. 12
Sazby poplatku
Sazba poplatku činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného z kulturních akcí komerčního
charakteru, např. tanečních zábav, diskoték, plesů, estrád, společenských pořadů spojených s
tancem, koncertů dechové hudby a podobně, dále z prodejních akcí a burz.
Čl. 13
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny:
a/ sportovní, kulturní a společenské akce, pořádané místními a společenskými organizacemi se
sídlem v obci Vranovice,
b/ akce, jejichž celý výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
c/ akce pořádané obcí Vranovice, nebo v jejím zájmu a s jejím souhlasem.
Čl. 14
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15ti dnů ode dne pořádání akce bez vyměření. Poplatník současně
předloží správci poplatku neprodané vstupenky.
Oddíl V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čl. 21
Předmět poplatku
Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve
smyslu zák.č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 22
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.
Čl. 23
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě do 7 dnů písemně termín uvedení
výherního hracího přístroje do prvního provozu a doložit tuto skutečnost protokolem ve smyslu
ustanovení § 5 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název
právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž má soustředěny peněžní
prostředky z podnikatelské činnosti a statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny
kromě tohoto orgánu za něj v poplatkových věcech jednat.
3. Poplatník je rovněž povinen oznámit do 7 dnů správci poplatku ukončení provozování
výherního hracího přístroje a doložit tuto skutečnost protokolem ve smyslu § 5 Vyhlášky
č.
223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 24

Sazba poplatku
1/ Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce.
2/ V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude
poplatek vyměřen v poměrné části.
Čl. 25
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje
ukončen.
Čl. 26
Splatnost poplatku
1/ Poplatek je splatný:
a/ při povolení provozování VHP na dobu 3 měsíců do jednoho měsíce po zahájení provozu,
b/ při povolení provozování VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách, odpovídajících délce
provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí,
c/ při povolení provozování VHP na kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídajících délce
provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.
2/ Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově.
Oddíl VII.

Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 27

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost
vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo povinnost uloženou rozhodnutím podle zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce
poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a
citovaného zákona.
Čl. 28
1/ Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou /oznamovací/ povinnost určenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková /oznamovací/ povinnost vznikla.
2/ Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto
úkonu zpraven.
Čl. 29
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo
Jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 30
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č.3/2004 o místních poplatcích schválená
dne 1. 5. 2004

Čl. 31
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 9.9.2008.

Ing.Pezlar Jaroslav
místostarosta

Ing. Jan Helikar
starosta

Vyhláška vyvěšena dne: 22.8..2008
Vyhláška sňata dne: 9.9.2008

Příloha k obecně závazné vyhlášce :
Seznam veřejného prostranství pro potřebu obecně závazné vyhlášky:
•
•
•
•
•
•
•
•

všechny obecní komunikace
chodníky podél obecních komunikací a chodníky ve vlastnictví obce
veřejná zeleň a plochy podél komunikací na ulici Sokolská, Květní, Růžová, K trati, Pinďulky,
Ulička, Nová, U Floriánka, Zahradní, Mrštíkova, Školní, Příční, Nosislavská, Masarykova, U
koupaliště, Pouzdřanská, Ivaňská, U hájku, Přibická a Sadová.
Zpevněné plochy, parkoviště a hřiště
prostranství okolo kostela a budovy staré školy
plochy kolem bytových domů na ulici Přibická, Na Kopečkách
plochy v prostoru Návsi a Náměstíčka
areál Sokolského hřiště a fotbalového hřiště SK Vranovice

