
 
Obec Ivaň 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
 

Zastupitelstvo obce Ivaň se na svém zasedání dne 18.12.2007 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 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., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Obec Ivaň touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí a 

vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen 
„poplatek“)1). 

(2) Výkon správy poplatku za užívání veřejného prostranství provádí Obecní úřad 
v Ivani (dále jen „správce poplatku“). Na řízení o poplatcích se vztahuje 
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších přepisů, 
není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
přepisů, stanoveno jinak. 

 
Čl. 2 

Veřejné prostranství 
 

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně  
znázorněná na mapě v příloze č.1.    

 
 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 
(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo  

a výměru užívání veřejného prostranství.  
 

          (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 
příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-
li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, 
uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky  
z její podnikatelské činnosti. 

 
 
 
 
 

                                                 
1) § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 



 
Čl. 4 

Sazba poplatku 
 

(1) Sazba poplatku činí  
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb  a prodeje 
- za dlouhodobé užívání za m2 a měsíc                                                                        20,- Kč 
- za krátkodobé užívání za m2 a den                                                                            10,- Kč 
- při prodeji z nákladního automobilu za den                                                            100,- Kč 
- při prodeji z osobního nebo dodávkového vozu nebo přívěsu  za den                      50,- Kč 
 
b) za umístění stavebních zařízení, za užívání veřejného prostranství na skládku 
    materiálu všeho druhu a provádění výkopových prací za m2 a měsíc                  10,- Kč
   
c) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí za m2 a den        3,-Kč  
 
d) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby  
    filmových a  televizních děl za m2 a den                                                                       3,- Kč
   
                           

(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve 
stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.  

 
(4)  Užívá-li společně část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za 

zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení 
poplatku kterémukoli z nich. 

 
Čl. 5 

Splatnost poplatku 
 

(1) Při užívání veřejného prostranství po dobu jednoho dne nejpozději v den, kdy bylo 
s užíváním veřejného prostranství započato. 

(2) Poplatek stanovený měsíční částkou je splatný nejpozději poslední den v příslušném 
měsíci. 

(3) Poplatek stanovený roční částkou je splatný do 31.3. kalendářního roku. 
 

 
 

Čl. 6 
Osvobození  

 
(1) Od poplatku je osvobozeno:       

a) užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturních sportovních akcí 
společenskými organizacemi se sídlem v Ivani  
b)  užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturních akcí ve spolupráci s obcí 
Ivaň 

 
 
 
 



Čl. 7 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se vyhláška   
- o místních poplatcích ze dne 2.6.1994 a dodatek vyhlášky o místních poplatcích ze dne 

28.11.1996 
- o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj z 18.2.1998 
- o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity ze dne 

19.10.2000. 
 

Čl. 8 
Účinnost 

Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 02.01.2008 . 

 

 
 
 
 
  
……………………  ………………………… 
Ivana Macková Ing. Hynek Holánek 
  starostka místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  18.12.2007 
 
 
Sňato dne:        03.01.2008 


