Město Nová Role
Zastupitelstvo Města Nová Role
Obecně závazná vyhláška Města Nová Role č. 1/2020,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo Města Nová Role se na svém zasedání dne 4.3.2020 usnesením č. 12/05 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Město Nová Role touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je městský úřad, správa poplatku je výkonem přenesené působnosti
a provádí ji správce poplatku.

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).

Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě
v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději
3 pracovní dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného
prostranství po dobu kratší, než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejbližší následující pracovní den.

(2)

V ohlášení poplatník uvede
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob,
místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik
nároku na případné osvobození od poplatku.

(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

(6)

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 5
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

Kč 2,--

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje

Kč 10,--

c) za umístění ostatních stavebních zařízení

Kč 10,--

d) za provádění výkopových prací

Kč 5,--

e) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

Kč 1,--

f) za umístění skládek

Kč 10,--

g) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

Kč 2,--

h) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

Kč 10,--

ch) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

Kč 10,--

i) za umístění předzahrádek a k předsunutému prodeji za den a za m2

Kč 5,--

za měsíc za m2

Kč 15,--

za rok a m2

Kč 150,-

j) za umístění přenosného reklamního zařízení

Kč 5,--

k) za umístění trvalého reklamního zařízení

Kč 5,--

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou za umístnění přenosného reklamního zařízení takto:
a)
Kč 150,--/měsíc za m2
b)
Kč 1 500,--/rok za m2
(3) Obec stanovuje poplatek paušální částkou za umístnění trvalého reklamního zařízení takto:
a)
plošná výměra do 3 m2 Kč 1 000,--/rok
b)
plošná výměra do 10 m2 Kč 3 000,--/rok
c)
plošná výměra nad 10 m2 Kč 6 000,--/rok
(4) Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník
správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 5 je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství. Při skončení užívání v průběhu měsíce nebo roku, na který je stanovena paušální platba
poplatku se sazba poplatku přepočte poměrným dílem na počet dní užívání veřejného prostranství
v daném měsíci nebo 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.

Čl. 7
Osvobození od poplatku
Poplatek se neplatí:
a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní
a veřejně prospěšné účely,
b) za výkopové práce na veřejném prostranství při odstraňování havárií na zařízení v majetku
města,
c) z kulturních a sportovních akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného
d) z akcí, které pořádá město Nová Role nebo jeho příspěvkové organizace.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku, sledujícím jeho osud.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 1/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, vydaná dne 18.12.2019.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2020.

Podpis:

Podpis:

...................................
Jitka Pokorná, v.r.
starostka

..........................................
Jiří Sýkora, v.r.
místostarosta

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce MěÚ dne: 11.3.2020

Sejmuto dne: 27.3.2020

Obsah zveřejněn elektronicky dne:

Sejmuto dne: 27.3.2020

11.3.2020

Lenka Hegenbartová, odpovědný referent MěÚ Nová Role.
Lenka Hegenbartová, v.r.

Město Nová Role
Příloha č. 1 k OZV č. 1/2020: seznam pozemků veřejného prostranství vymezených dle OZV

Pozemkové parcely v k. ú. Nová Role:
Čísla pozemků
-

1715
1049/4, 1049/5
1049/7
1092/2
1053/2, 1054/5
1079
1071/1, 1093/4
1101/1
1097/2, 1100/2
1101/3
1101/5, 1101/8
1115/5
1123/1

-

128/1, 132/1
1561
1097/5, 1098/1
1093/1
1551, 1552/2, 1553/1
1553/2, 1057/5
1560/1
1094/3
68/8
1548/1, 1545/6, 1545/7,
1545/8, 1545/9
49/3, 1550
78/4
1514/1, 1514/4, 1514/5

-

1545/5, 1610/9
1513/5
1512/1, 1544/1, 1543/1
1030/2
1544/3

přibližný popis lokality umístění pozemku a jeho charakter
kom. podél trati ČD k chatám u novorolského rybníka
kom. a poz. před TIC
kom. od trati ČD k parkovišti u TIC
část poz. – parkoviště v mapě u trati ČD
kom., parkoviště a veřejná zeleň kolem OD a čp. 223
Tovární ulice včetně parkoviště
Školní ulice u školy + chodník u školy a před OD
Školní ulice, pokračování k nádraží ČD
Bezejmenná ulice
parčík s chodníkem a pomníkem před nádražím ČD
kom. autobusového nádraží
kom. pod nádražím ČD – podél trati
část pozemku, a to všechny komunikace včetně parkovišť
a chodníků Pod Nádražím
ulice K Lávce včetně části Nádražní ulice
Rolavská ulice – část v lokalitě pod nádražím ČD
Rolavská ulice – pokračování ke ZS
Na Pěší zóně podél DDM přes Školní ulici k trati ČD
Jiráskova ulice
kom. od Jiráskovi ulice kolem školní jídelny
Nádražní ulice
kom. s poz. kolem DPS v Nádražní ulici
kom. u bytového domu čp. 291 v Nádražní ulici
chodník v Chodovské ulici od budovy MěÚ do staré části
obce
odbočující kom. z chodníku v Chodovské ulici
parkoviště za hasičárnou
kom. a poz. pod Polní ulicí kolem kostela a před
autoservisem ve staré části obce
prostranství k napojení na Polní a Luční ulici z Chodovské
Polní ulice k ČOV
Luční ulice od Chodovské k ulici U Plynárny
ulice U Plynárny
ulice Husova, Svobodova, 1. Máje a Krátká

Pozemkové parcely v k.ú. Mezirolí:

Čísla pozemků
-

1/1
24/1
27/1
148/28 + 148/32 + 984/2
987/1

-

1013/1

přibližný popis lokality umístění pozemku a jeho charakter
kom. s poz. u rybníka v centru horní části obce
kom. s poz. kolem budovy knihovny
náves u budovy knihovny v centru horní části obce
chodník podél hlavní silnice Karlovy Vary – Nejdek
hlavní obecní kom. – tepna horní části obce včetně části mezi
návsí a budovou knihovny
část kom. od hrany poz. č. 1/1 podél tohoto pozemku rybníka,
návsi a poz. č. 24/1 až po jeho hranu s poz. č. 16/1 v centru
horní části obce

Pozemkové parcely v k. ú. Jimlíkov:
-

67/9
23/1
666
662/1
670
669/4

plocha nové návsi
plocha staré návsi
odbočka místní komunikace vlevo ze stát. silnice N. Role - Jimlíkov
odbočka místní komunikace vpravo ze stát. silnice (před restaurací U synka)
odbočka místní komunikace ze stát. silnice (bývalá požární nádrž)
odbočka místní komunikace ze stát. silnice – směr původní budova školy

Použité zkratky:
-

k. ú. – katastrální území
RMě – rada města
OZV – obecně závazná vyhláška
kom. – komunikace
poz. – pozemky
TIC – turisticko informační centrum
ČD – České dráhy
MěÚ – Městský úřad
OD – obchodní dům
ZS – zdravotní středisko
DDM – dům dětí a mládeže
DPS – dům s pečovatelskou službou
ČOV – čistička odpadních vod

