Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 4/2006, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 2/2008 a č. 1/2009
Zastupitelstvo obce Štěpánov se na svém zasedání dne 5. 10. 2010, usnesením č. 480/26/10, usneslo vydat na
základě § 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. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 a
č. 1/2009 se mění takto:
1. Článek 13 zní:
Sazba poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m² a den užívaného veřejného
prostranství :
a) za umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací …………............................................ 2 Kč
b) za umístění skládek všeho druhu, nejde-li o případ pod písm. c)........................................................... 5 Kč
c) za umístění skládky stavebního materiálu pro stavbu rodinného domu.................................................. 2 Kč
d) za umístění reklamního zařízení…………………………………........................................ ……….... 5 Kč
e) za umístění prodejního zařízení v době od 1.1. do 31.7. a od 21.8. do 31.12. .…………….................. 80 Kč
f) za umístění prodejního zařízení v době od 1.8. do 20.8. ………………. …. ………………………. 100 Kč
g) za umístění zařízení k poskytování služeb............................................................................................ 10 Kč
h) za umístění zařízení cirkusů ……………………………………………………………………….. 10 Kč
i) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
v době od 1.1. do 31.7. a od 1.9. do 31.12. ……………………. ……………………………..…….. 10 Kč
j) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí v době od 1.8.do 31.8. ………................ 20 Kč
k) za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce.. ....................................... 2 Kč
l) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl .................................. 2 Kč
m) za umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb…………………………………… 2 Kč
n) za vyhrazení trvalého parkovacího místa …………………………………………………………… 2 Kč
(2) Poplatek za umístění reklamního zařízení stanovený paušální částkou :
a) za umístění reklamního zařízení do 0,6 m2 včetně ……………………… 200 Kč za kalendářní rok
b) za umístění reklamního zařízení nad 0,61 m2 včetně …………………… 500 Kč za kalendářní rok
(3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti
dle odst. 1 využije.“

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 11. 2010.

Mojmír Lýsek, starosta obce

……………………………

Jiří Běhal, místostarosta obce

…………………………….

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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