
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 1/2009 
o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství a ze vstupného 

 

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém zasedání dne 26. 11. 2009 usnesením č. OZ/26/11/09 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.  

 

Oddíl I 

Základní ustanovení 

Čl. 1 
Druhy místních poplatků 

(1) Obec Rudoltice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí poplatek za užívání veřejného prostranství 
a poplatek ze vstupného. 

 (2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Rudoltice (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve 
věcech poplatků postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. 

 

Oddíl II 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Čl. 2 
Veřejné prostranství 

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství ve středu obce, 
u prodejny KONZUM, u ZŠ, u obecního úřadu, u hřiště a hřiště, u komunikace I/43 pod nádražím ČD, dále 
prostranství obytné zóny Zámeček a okolí Nového zámku u Lanškrouna, které jsou zakresleny na mapě 
v příloze č. 1. 

 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání 
veřejného prostranství.  

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a 
adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická 
nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na 
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 
   a)  za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  3,-Kč, 

b)  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje   10,- Kč, 
   c)  za provádění výkopových prací 3,-Kč, 
   d)  za umístění stavebního zařízení 3,-Kč, 



   e)  za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  3,-Kč, 
   f)  za umístění cirkusů  3,-Kč, 
   g)  za umístění skládek (st. materiál, uhlí…)  5,-Kč, 
   h)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní a veřejné akce 3,-Kč, 

   ch)  za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5,-Kč. 
      

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně: 
a)  za umístění prodejního zařízení  5 000,-Kč/rok, 
b)  za umístění prodejního zařízení  200,-Kč/týden. 

 

(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se 
platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.  

 

 

Čl. 5 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný před zahájením užívání prostranství. 

 

Čl. 6 
Osvobození a úlevy od poplatku 

Od poplatku se osvobozují: Základní škola a mateřská škola Rudoltice, Sbor dobrovolných hasičů 
Rudoltice, TJ Sokol Rudoltice, Myslivecké sdružení Rudoltice 

 

 

Oddíl III 
Poplatek ze vstupného 

Čl. 7 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a 
předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, 
která akci pořádá. 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a 
adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická 
nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž 
jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

(3) Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného 
vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník 
předloží správci poplatku neprodané vstupenky. 

 

Čl. 8 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na: 
a) kulturní akce 10 %, 
b) sportovní akce 10 %, 
c) prodejní akce 10 %, 
d) reklamní akce 10 %. 

 
 



Čl. 9 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.  
 
 

Čl. 10 
Osvobození a úlevy od poplatku 

Od poplatku se osvobozují: Základní škola a mateřská škola Rudoltice, Sbor dobrovolných hasičů 
Rudoltice, TJ Sokol Rudoltice, Myslivecké sdružení Rudoltice 
 
 

Čl. 11 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010 
 
 
 
  
                                  Lenka Bártlová, v.r. Erika Kohoutová, v.r. 
                                          starostka místostarostka 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 01.12.2009 
 
Sejmuto z úřední desky: 17.12.2009 


