Obecně závazná vyhláška obce Janov
č. 5/2007
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Janov na svém zasedání dne 23. 3. 2007 usneslo usnesením č.
OUJ/4/USN/2007 vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Základní ustanovení
Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad v Janově (dále jen „správce poplatku).
Čl. 2
Předmět poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních
děl.
(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 3
Veřejné prostranství
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejný zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
(2) Pro účely této vyhlášky se za veřejná prostranství považují:
a) v místní části Gajer
- prostranství na pozemku p.č. 2020 u místní komunikace 3232
b) v místní části Janov
- cesta od fary čp. 1 ke kostelu, p.č. 3311/1
- cesta od motorestu k čp. 11, p.č. 3311/1
- prostor u základní školy, p.č. 490
- cesta od čp. 207 k prodejně, p.č. 2998/1
- areál fotbalového hřiště, p.č. 318/1
- areál kolbiště, p.č. 349/1

Čl. 4
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 2 (dále jen „poplatník)

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději
v den zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO, místo,
rozsah a dobu trvání záboru. 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. 6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 10 Kč.
(2) Sazba poplatku paušální částkou činí 300 Kč/rok.
.
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek se vybírá za každý i započatý m2 ode dne, kdy začalo užívání veřejného
prostranství do dne, kdy skončilo užívání veřejného prostranství, zařízení bylo
odstraněno a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
(2) Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství
započato.
(3) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 15. února každého roku.
Čl. 8
Osvobození
(1) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
(2) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.
(3) Od poplatku je osvobozeno umístění skládky posypového materiálu pro potřebu zimní
údržby komunikací.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu
písemně informován.

Čl. 12
Ustanovení zrušovací
Tímto se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Janov ze dne 20. 1. 1995.
Čl. 13
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 4. 2007.

……………………………………………
Miloš Štika, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 26. 3. 2007
Svěšeno z úřední desky: 9. 4. 2007

……………………………………
Petr Kalousek, místostarosta obce

