Obec Albrechtice nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Albrechtice nad Orlicí se na svém zasedání dne 14.12.2011,
usnesením č. 138/9/2011, usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, se mění a doplňuje takto:
1. Článek 9 – Veřejné prostranství se mění takto:
Čl. 9

Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, kterými jsou
všechny ulice, místní komunikace, chodníky, všechna parkoviště, parky a parčíky, náves,
autobusové zastávky a pozemky parcelní čísla 113/1, 113/2, 33/7 a 433.
2. V Článku 12 – Sazba poplatku se mění odstavec (1):
(1)

Poplatek činí za každý i započatý m² a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství:
a) 10,- Kč při provádění výkopových prací,
b) 10,- Kč za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb,
c) 5,- Kč za krátkodobé umístění stavebního zařízení (do 30-ti dnů),
d) 1,- Kč za umístění skládek všeho druhu (po dobu 3 a více dnů),
e) 5,- Kč za krátkodobé umístění reklamního zařízení (do 30-ti dnů),
f) 10,- Kč za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce, potřeby tvorby
filmových a televizních děl,
g) 1,- Kč za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidlo do 3,5 t,
h) 2,- Kč za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidlo nad 3,5 t.

Čl. 2
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.

Renata Beková v. r.
místostarostka obce

Jaromír Kratěna v. r.
starosta obce
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