Město Hlinsko
Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška
č. 4/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012,
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013,
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a
Obecně závazné vyhlášky č. 10/2015
(Úplné znění)
Článek 1
Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky
(1)

Tato obecně závazná vyhláška upravuje poplatek za užívání veřejného prostranství na
území města Hlinska včetně jeho místních částí (Blatno, Chlum, Srní, Kouty a Čertovina).

(2)

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(3)

Řízení o poplatku vykonává Městský úřad v Hlinsku, odbor investic a městského
majetku a odbor Kancelář tajemníka (dále jen „správce poplatku“).
Článek 2
Veřejná prostranství

(1)

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
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(2)

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství
uvedená jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačená na mapě v příloze č. 2. Tyto
přílohy tvoří nedílnou součást této obecně závazné vyhlášky.
Článek 3
Poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 2. této obecně závazné vyhlášky.
Poplatek není vázán pouze na podnikatelskou činnost.
Článek 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne,
kdy toto užívání fakticky skončilo.
Článek 5
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 5 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)

V ohlášení poplatník uvede:1
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství,
včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození
od poplatku.

(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručování.2

1
2

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
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(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.3

(5)

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Článek 6
Sazba poplatku

(1)

Za použití veřejného prostranství k umístění stánku, pultu, stolku, kiosku k prodejním
účelům, včetně skládek a vystaveného zboží:
a)
b)

za trvalé umístění měsíční paušální částka za m2 – 400,- Kč (s výjimkou
skládek, u nichž je účtováno 250,- Kč za m2 a měsíc),
za krátkodobé používání na místě k tomu určeném za každý i započatý m2 a den 30,- Kč (s výjimkou skládek, u nichž je účtováno 10,- Kč za každý i započatý m2
a den).

(2)

Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu
(s výjimkou reklamy umístěné na zdech budov, ohradách, veřejném osvětlení
a s výjimkou reklamy nesené a vezené):
a) za dočasné používání do 1 měsíce za m2 reklamní plochy a den - 10,- Kč,
b) za dlouhodobější používání za m2 reklamní plochy – 200,- Kč za každý i započatý
měsíc.

(3)

Za použití veřejného prostranství k umístění směrové šipky:
a)

za dočasné umístění - 50,- Kč za každý i započatý měsíc,

b)

roční paušální částka - 500,- Kč.

(4)

Za použití veřejného prostranství k provádění výkopových prací (překopy místních
komunikací, ostatních nebo zelených ploch) za m2 a den - 3,- Kč.

(5)

Za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb, stavebních zařízení a
skládek materiálu při realizaci, rekonstrukci a opravě staveb za m2 a den - 1,-Kč,

(6)

Za dočasné umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje (např. předzahrádky
před restaurací) za m2 a každý i započatý měsíc - 20 Kč,

(7)

Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných
zařízení (např. zařízení pro účely kaskadéra):
a) za týden - 3.000,- Kč,
b) za krátkodobé používání za každý i započatý m2 a den – 30,- Kč (s výjimkou
cirkusů, u nichž je účtováno za každý i započatý m2 a den – 10,- Kč).

(8)

3

Za vyhrazení 1 trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo roční paušál:
a)

na Poděbradově náměstí - 6.000,- Kč,

b)

na ostatních parkovacích plochách ve městě s režimem zpoplatnění 5.200,- Kč.

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Článek 7
Splatnost poplatku
(1)

Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 měsíc nejpozději v den, kdy
bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

(2)

Při užívání veřejného prostranství po dobu 1 měsíce a více nejpozději do 5. dne posledního měsíce příslušného čtvrtletí.

(3)

Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce února běžného kalendářního roku, a to předem na celý rok.

(4)

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

Článek 8
Úhrada poplatku
Poplatek se platí například:
a) složenkou,
b) hotově v pokladně MÚ v Hlinsku:
pondělí a středa (7.30 – 11.30, 12.00 – 17.00)
úterý, čtvrtek, pátek (7.30 – 11.30, 12.00 – 14.00),
c) převodem na účet města Hlinska č.ú. 19-0000623531/0100, přičemž každá platba musí
být označena příslušným variabilním symbolem.
Článek 9
Osvobození od poplatku
(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,4
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely.5

(2)

Od poplatku se dále osvobozují:
a)
b)
c)

4
5

uživatelé veřejného prostranství, kteří jej užívají k umístění stavebních zařízení
a materiálů k investicím města, které jsou přímo a zcela hrazeny z jeho rozpočtu,
uživatelé veřejného prostranství, kteří jej užívají ke zdravotně – preventivním
akcím, u nichž se nevybírá vstupné,
uživatelé veřejného prostranství, kteří jej užívají ke sportovním, kulturním a volnočasovým akcím, u nichž se nevybírá vstupné,

§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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d)

uživatelé veřejného prostranství, kteří jej užívají k prodejním účelům v rámci
konání selských trhů pořádaných Městem Hlinskem či jeho příspěvkovými
organizacemi.

Článek 10
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu jej
správce poplatku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7
Článek 11
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky, tj. dnem 1. ledna 2011, se ruší Obecně
závazná vyhláška města Hlinska č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství ze dne 22. června 2005, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2005, Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2006, Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 a Obecně závazné vyhlášky
č. 5/2009.
Článek 12
Účinnost
(1)
(2)

Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2011.
První změna této obecně závazné vyhlášky (Obecně závazná vyhláška č. 4/2012)
nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2012, druhá změna (Obecně závazná vyhláška č.
2/2013) nabyla účinnosti dne 1. června 2013 a třetí změna (Obecně závazná vyhláška
č.1/2015) nabyla účinnosti dne 10. března 2015 a čtvrtá změna (Obecně závazná
vyhláška č. 10/2015) nabyla účinnosti dne 1. 1. 2016.

Miroslav Krčil, DiS.
starosta

6
7

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Zdeněk Eis
místostarosta
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