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O B E C  R Y C H N O V  N A  M O R A V Ě  

 
 

 

Obecně závazná vyhláška 

č. 3/2016, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě se na svém zasedání dne 2. května 
2016 usnesením č. RNM 118 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 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) Obec Rychnov na Moravě zavádí touto vyhláškou místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství (dále také „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku, poplatník 

 
(1)  Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání 

veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb.2 

(2)  Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství 
způsobem uvedeným v odstavci 1.  

 
Čl. 3 

Veřejné prostranství 
 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství:   
a) zpevněná plocha na p. p. č. 2630/1 před pohostinstvím čp. 73; 
b) zpevněná plocha na p. p. č. 2630/1 u prodejny Jednota; 
c) zpevněná plocha na p. p. č. 2440/1 u obecního úřadu. 

 
Čl. 4 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až 
do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo. 

                                                 
1
 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 

2
 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 5 

Ohlašovací povinnost 
 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději v den zahájením 
užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru 
užívání veřejného prostranství a další údaje rozhodné pro stanovení výše 
poplatkové povinnosti3. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo 
státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže 
následující pracovní den. 

(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit 
skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.4 

 
Čl. 6 

Sazba poplatku 
 

Sazba poplatku za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 
a služeb činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 10 Kč. 

 
Čl. 7 

Splatnost poplatku 
 

(1) Poplatek podle článku 6 je splatný nejpozději v den, kdy bylo započato 
s užíváním veřejného prostranství. 

(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. 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.5 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 
poplatku.6 

 
Čl. 9 

Účinnost 
 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení. 
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 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 

4
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

5
 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

6
 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



3 

 

 ................................... .......................................... 
 Josef Henzl Milan Hána 
 místostarosta starosta 
 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne: 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 


