MĚSTO VIMPERK
Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 1/2018,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 5/2010,
o místních poplatcích ve znění pozdějších změn
Zastupitelstvo města Vimperk se na svém zasedání dne 19.02.2018 usnesením č. 626
rozhodlo vydat na základě ustanovení § 14, odst. 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 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
Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 5/2010, o místních poplatcích, ze dne
13.12.2010, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 ze dne 02.05.2016 a obecně
závazné vyhlášky č. 5/2017 ze dne 11.12.2017 se mění takto:
V části IV. Poplatek za užívání veřejného prostranství se v článku 11 Sazba poplatku, odstavci
2 v první větě vypouštějí slova „dočasných staveb“.
Nové znění článku 11, odstavce 2) je následující:
Při použití veřejného prostranství k umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje zboží,
tj. např. stánků, kiosků, pultů; je-li prodej uskutečňován přímo ze stojícího auta či přívěsu, je
toto považováno za stánek a výše poplatku se vypočítá dle zastavěných - užívaných m2
a) za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den ………
35 Kč,
b) při krátkodobém užívání veřejného prostranství (po dobu 1 až 10 dní) v době konání
poutí a trhů za každý i započatý m2 a každý i započatý den ………
50 Kč,
c) při použití veřejného prostranství při dalších akcích různého druhu, např. burzy,
sportovní akce, atd. (kde se provozuje prodejní činnost nebo se vybírá startovné a
vstupné) za každý i započatý m2 a každý i započatý den ………
5 Kč.
a dále se článek 12 Splatnost poplatku nahrazuje článkem novým následujícího znění:
1) Při používání veřejného prostranství, kdy poplatník zná dobu užívání veřejného
prostranství, je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství
započato.
2) Při používání veřejného prostranství, kdy poplatník nezná dobu užívání veřejného
prostranství, je poplatek splatný nejpozději do 3 následujících pracovních dní po dni
skončení užívání veřejného prostranství.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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