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                                                                     Příloha č. 1

                     

       S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O    P Ř E R O V

    Obecně závazná vyhláška č. …  /2012,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 

Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání dne 10.12.2012  usnesením 

…………….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. 7/2010,  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 (dále jen „vyhláška“)  se mění takto:

1) Článek 7 včetně nadpisu zní:

„Čl. 7
Splatnost poplatku

(1) Je-li poplatek stanoven měsíční paušální sazbou, je splatný první den příslušného 
kalendářního měsíce.

(2) Je-li poplatek stanoven denní sazbou, je splatný:
a) jednorázově do pěti dnů po zániku poplatkové povinnosti, pokud k vzniku i zániku    

poplatkové povinnosti došlo v jednom kalendářním roce nebo
b) ve dvou splátkách tak, že první splátka je splatná do 31.12. příslušného 

kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla, a druhá splátka je 
splatná do pěti dnů po zániku poplatkové povinnosti, přičemž výše splátek je 
stanovena podle užívání veřejného prostranství v daném kalendářním roce. 

(3) Připadne-li lhůta splatnosti poplatku na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je 
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující 
pracovní den.

(4) Za den platby se považuje
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a) u platby, který byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo 
provozovatelem   poštovních služeb, den, kdy byla připsána na účet správce 
poplatku, nebo

b) u platby prováděné v hotovosti u správce poplatku, den, kdy úřední osoba platbu 
převzala5.“.

2) V čl. 8 odst. (2) písm. a) a b) znějí:
„a)  město a jím zřízené příspěvkové organizace, 
 b) právnické osoby, ve kterých má město majetkovou účast, při akcích, ve kterých je  

město spolupořadatelem,“.

3)  Článek 9 včetně nadpisu zní:

„Čl. 9

Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.8

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků bude  

správcem poplatku zvýšena o 50% sazby; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku9.“.

     
4)  V příloze č. 1 k vyhlášce v Zóně II.B,  v části Přerov I – Město:

     a)  se vkládá mezi slova „ Lešetínská“ a „Lipnická“ slovo „Letecká“.

b)  se vkládají mezi slova „Sokolská“ a „Sumínova“ slova „Staré Rybníky“.

5) V příloze č. 1 k vyhlášce v Zóně III:
a) v části Přerov III – Lověšice se vkládá mezi slova „Družstevní“ a „Chaloupky“ slovo 

„Hulínská“.

      b) v části Přerov VI – Újezdec se vkládá nad slovo „Hlavní“ slovo „Duhová“. 

                                                
8

11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2013.

…………………………………. ………………………………..
          Ing. Jiří Lajtoch           Mgr. Josef Kulíšek
              primátor          náměstek primátora

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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