OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 12/2011,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova
č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 9/2011 dne 15.12.2011 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 (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
(1) V čl. 6 obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 5/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství (dále jen „vyhláška č. 5/2011“), se dosavadní text odst. 2 nahrazuje
následujícím textem:
„(2) Město Tišnov stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za dočasné umístění zařízení sloužících pro dlouhodobé
poskytování služeb (po dobu delší než 10 dní, maximálně po
dobu 4 měsíců) ........................................................................
b) za trvalé umístění zařízení sloužících pro dlouhodobé
poskytování služeb (po dobu delší než 4 měsíce) ...................
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování
dlouhodobého prodeje zemědělských produktů a ostatního
sortimentu s výjimkou textilního a průmyslového zboží,
obuvi a elektroniky (po dobu delší než 10 dní ) .....................
d) za umístění reklamních zařízení typu „A“ a obdobných
stojanů ......................................................................................

70 Kč/m2/měsíc
350 Kč/m2/rok

500 Kč/m2/měsíc
150 Kč/kus/měsíc.“

(2) V čl. 7 vyhlášky č. 5/2011 se
a) dosavadní text odstavce 2 nahrazuje následujícím textem:
„(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 písm. a), c) a d) je splatný do 30 dnů ode dne započetí
užívání veřejného prostranství.“
b) za odstavec 2 zařazuje nový odstavec 3 s následujícím textem:
„(3) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 písm. b) je splatný v čtvrtletních splátkách, vždy
nejpozději do posledního dne třetího měsíce kalendářního čtvrtletí; lze ho uhradit také
v jedné roční splátce, a to do posledního dne prvního kalendářního čtvrtletí příslušného
roku.“
c) dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
(3) V čl. 9 vyhlášky č. 5/2011 se dosavadní text odstavce 1 nahrazuje následujícím textem:
„(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.1)“
1)

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jan Schneider v.r.
starosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum snětí z úřední desky:

Radovan Klusák v.r.
1. místostarosta města Tišnova

16. prosince 2011
2. ledna 2012
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