
Obecně závazná vyhláška obce Boseň č.5?al9
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Boseň se na svénr zasedárrí dne 21.1 1.20l9. usnesením č.912019 usneslo vydat na
základě § l;1 zákona č. 565/l990 Sb., o rnístnícIr poplatcích" ve znění pozdě.iších předpisů ( dále.|en
,,zákonomístníchpoplatcích")avsouladus§lOpísm.d)a§84odst.2písm.h)zákonač. l28/2000
Sb." o obcích (obecní zřízení). ve znění pozdě.iších předpisů. tuto obecně závaznott v,vhlášku (dále.|en
..tato vvhláška"):

čt. t
úr,odni ustanor eni

l) Obec Boseň touto vyhláškoLr zavádí rrrístrrí poplatek zaužívání veře.iného prostranství (dále.ien
..poplatel<"),

2) Správcenr poplatků.ie obecní úřad Boseň.l)

čl. z
Předmět poplatku a poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštttí ttžívání veře.iného prostranství.
kterÝm se rozumí prováclěrrí výkopových prací. umístění cločasných staveb azaiízení sloužících
pro poskytování prodeje a slLržeb. pro umístění stavebních nebo reklamních zaYízení, zaťízení
cirkusů. Iunaparkťr a.jiných obdobných atrakcí. trnrístěrrí skládek. vyhrazerrí trva|ého
parkovacího místa a užívállí tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a rek|arnní akce nebo
potřeb1" tvorby filmových a televizních dě1.2)

Poplatek zaužívání veřejnélro prostranství platí lyzické a právnické osob1,. které užíva.jí veřejné
prostranství způsobenr uvederrým v odstavci l (dále.ien ..poplatník"),j)

čt. s
Veřejná prostranství

Poplatel< se platí za uživání veře.iných prostranství. která jsou uvedena .imenovitě v příloze č. 1 a
graficky, vyznačena na rnapě v příloze č. 2, 'l'y,to přílohy tvoří rredílnou součást této vylrlášky.

čl. r
Ohlašovací povinnost

1) Poplatníl<.|e povinen olrlásit zvlášlní užívání veře.iného prostranství správci poplatkLr ne.ipozději
v den vzniku poplatkové povinnosti. ti v den zahájení zvláštního užívání veřejného
prostranství. PokLrd tento den připadne na sobotu. neděli nebo státern uznaný svátek. .ie
poplatník povinen splrrit ohlašovací povinnost nejblíže následu.iící pracovní deri.

" ,' 
'5 

odst. l zákona o nrístních poplatcích

'' ,* * odst. l zákona o nrístních poplatcích

'' ,' a odst. 2 zákona o rlístních poplatcíclt

l)

2)



2) V ohlášenípoplatník uvede ])

a) .jrnéno. popř..iména. a příjmení nebo název, obecný identiílkátor. by,1-1i přidělen. místo
pobytu nebo sídlo" sídlo podnikatele, popřípadě další adresll pro doručování. právnická
osoba uvede též osob1,. které jsou .|e.iím .irrrénem oprávněny.jednat v poplatl<ových věcech.

b) čísla všech svÝclr účtů u poskytovatelů platebních slLržeb. včetně poskytovatelů těchto
sluržeb v zahraničí. užívanÝclr v souvislosti s podnikatelskou činností. 1, případě. že přeclmět
poplatku souvisí s podn i l<atelskou č irrností poplatn íl<a.

c) další údaie rozlrodné pro stanovení poplatku. zejména předpokládanou dobu. způsob" místo
a výměru užívání veře.iného prostranství. včetně skutečností dokláda.iícícIl vznik rrárol<u na
případnoLr útlevu nebo osvobození od poplatkLr.

Poplatník. který nemá sídlo rrebo bydliště na úzenrí člerlského státu Evropské unie..jiného
snrlltvlrího státu Dohod,"- o Evropskérr' lrospodářskérrr prostoru nebo Švýcarsl<é konfecjerace,
uvede krorně úda.iů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemském
doručování. 5)

Dojde-li ke změnč úrda.iů uveclených vohlášení. je poplatníl< povinen tuto změnu oznámit do l5
dnů ode dne. kdy nastala. Í')

Povinnost ohlásit úda.i podle ocist.2 nebo jelro změnu se nevztahlrie na úda.|. který rnůže správce
poplatku automatizovanýrn způsobern zjistit zrejstříků nebo evidencí. do nichž má ziízen
autonratizovarlý přístup. Ol<ruh těchto úda.iů zveřejnísprávce poplatku na své úředrrídesce,7)

čt. s
Sazba poplatku

Sazba poplatku čit:rí,za každý i započatý ln2 aza každý započatý den:

a) za unrístěnídočasných staveb azaiíz,ení sloLržících pro poskytování sILržeb ..l0"- Kč

3)

4)

5)

b)

c)

d)

e)

0

za umístění dočasrrých staveb sloužících pro posk.n-tování prode.ie,...,.

za prováděrlí výkopových prací.

za unrístění zaťízení lunaparků. cirkusů a podobných atrakcí

za umístění skládek

za vyhrazelr í trvalélro parkovacího m ísta.

l0.- Kč

5.- Kč

l0,- Kč

l0.- Kč

1.- Kč

5,- Kčg) zaužívátlí veřejnél.o prostranství pro kulturní akce

h) zaužívání veřejnélro prostranství pro sportovní al<ce. 5.- Kč

i) zaužíváníveře.iného prostranství pro reklamníakce. l0,- Kč
j) zaužíváníveřejnéhoprostranstvípropotřebytvorbyfilnrovýchatelevizníchděl,,.. l0.-Kč

1) 
,S l4a oclst. 2 zákona o rníslních poplatcích

5) 
§ t4a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6) 
r\ l4a oclst. 4 zákona o místních poplatcích

7} 
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích



čt. o
Splatnost poplatku

Poplatek ve stanovené výšije splatrrý:

a) při užívání veře.iného prostranství po dobu kratší dvoLr dnů ne.ipozdě.ji v den zahá.jení
užív ání veře.i ného prostran stv í.

b) při užívání veře.iného prostranství po dobrr dvou dnů nebo delší dvorr clnů v den ukončení
užív ání veřej rrélro prostran stv í.

č1.1
osvobození

l) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího nrísta pro osobu. l<terá.je držitelenr průkazu ZTP nebcl

ZTPlP
b) z al<cí pořádaných na veřejnénr prostranství..iejichž celý výtěžek.je odveclen na charitativní a

. veře.irrě prospěšné úrčely.8)

2) Udaj rozhodný pro osvobozenídle odst. l) tohoto člárrkLr.ie poplatrrík povinen ohlásit ve Ihůtě 3
dnů.

3) V případě. že poplatníl< nesplrrí povinnost ohtásit údaj rozlrodný pro osvobození ve lhůtě
stanovené touto vvhláškoLr nebo zákonem. nárok na osvobození zaniká.'])

čt. s
Navýšení poplatku

l) NebLrdorr-li poplatk5,,zaplacen1, poplatníkem včas nebo ve správné výši, vvměří mrr správce
poplatkLr poplatek platebnírn vÝrněrem nebo hrotnadnýrn předpisnýrn seznamem. ] ())

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků rrrůže správce poplatku zvýšit až na
trojrrásobek. toto zvýšerrí.ie příslLršenstvínr poplatl<u sledu.iícírn jelro osud.ll)

čt. q
Účinnost

Tato vyhláška nabývá úrčinrrosti dnem l .1.2020.

8) 
r\ :l oclst. l zákona o rnístrlích poplatcích

9) 
§ l4a odst. 6 zákona o rnístních poplatcích

]0) 
§ ll oclst. ] zákonaonlístníchpoplatcích

l]) 
s\ l1 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Miroslav Šorejs
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce: Ji"q,\.ir,)\.,i
Sejmuto z úřední desl<5: -\

+ .i ? '-l),.i

fi,s 1
Ilarra Maudrová

starostl<a



Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č.5l20L9

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MÍsta, která jsou v obci Boseň, dle této vyhlášky, vedena jako veřejná prostranství

p.č. Veřejné prostranství v k.ú. Boseň p.č. Veřejné prostranství v k.ú. Mužský
33 Dětské hřiště Boseň 4/3 Prostranství u autob. čekárny Mužský
41,6/17 Amfiteátr - ovocný sad 4/4 prostranství u autob. čekárnv Mužský
4t6/t0 Louka nad parkovištěm 7lI Prostranství u hasič. Zbrojnice Mužský
416/1, Louka pod Valečovem 822/1, Náves Mužský
564/1, Parčík Zásadka - před čp. 26 822/1,4 Prostranství u autob. čekárny Mužský
606/1 parčíkukalu-zásadka 82211"5 Prostranství u autob. Čekárny Mužský
607 Parčík,,hájek" Zásad ka 822/z0 Náves Mužský
71,8/L NávesBoseň-ukalu 822/zt Náves Mužský
7I8/2 Prostranství u hasičárny Boseň
719/L parkoviště u hřbitova - Boseň
7t9/2 parkoviště u hřbitova- Boseň
720 Prostranství před školou - Boseň
724/2 prostranství u kalu - zásadka
4t6hl Parkoviště pod Valečovem
428 Louka pod Valečovem
429 Louka pod Valečovem



Pr-rblikace dat ISKN Tisk - 0s :234rns. 1829 prvkťr. Strárrkač.lzl

?U:ťo[^ o-- l ",)
.-.§--_--T.

-§

ty&
{)

o

littp ://sgi-nahlizenidok n.cuz\<.czl marushka/print. aspx 4.11.2019



Publikace dat ISI(N Tisk - 0s :140rrrs. 1024 prvkťl. Stránkač.Iz1

^i;tn,(* ; J I")

http ://sgi -nahlizenidok n.cuzk,czl maruslrka/print.aspx 4,11,2019



Stránkač.lzI0s :156ms. 1 159 prvků.Publikace dat ISKN T

-isfbk;;

4,11.2019lrttp ://sgi -nahl izenidokn.cuzk.czl marushka/print. aspx


