
                                                                                                                                                                                        

MĚSTO 

ČERVENÝ KOSTELEC  

 
O B E C N Ě   Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A   č. 6/2006 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 29.6.2006 usnesením č.2.9. usneslo 

vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:





Článek 1

Předmět poplatku 

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 pro potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

 

Článek 2

Veřejné prostranství 

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou všechny ulice a chodníky, náměstí 

T.G.Masaryka, Tyršovo náměstí, městská tržnice, veřejná parkoviště v ul. 17.listopadu, 5.května, 

Komenského, autobus. nádraží, u hřbitova, veřejná zeleň přiléhající ke komunikacím, parky u divadla 

a u stadionu. 



Článek 3

Správa poplatku 

Správu poplatku vykonává Městský úřad Červený Kostelec (dále jen správce poplatku) a v řízení ve 

věcech poplatku se 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. 

 

Článek 4 

Poplatník 

1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem 

uvedeným v čl. 1. 

2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého 

poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z 

nich. 

 

Článek 5 

Oznamovací povinnost 

1. Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před začátkem zvláštního užívání veřejného prostranství 

písemně oznámit tuto skutečnost MěÚ. Oznamovací povinnost mají i ti, kteří jsou od poplatku 

osvobozeni. 

2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště 

nebo sídlo a IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, 

uvede též čísla účtů u peněžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její 

podnikatelské činnosti. 

3. V oznámení poplatník uvede též druh zvláštního užívání, místo a velikost záboru veřejného 

prostranství, dobu trvání. 
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Článek 6 

Sazba poplatku 

Poplatek může být zaplacen za den nebo paušální sazbou za týden, měsíc, příp. rok. 

 

1. Poplatek za umístění dočasné stavby nebo zařízení sloužícího k poskytování služeb nebo prodeji 

vyjma předzahrádek za každý i započatý m
2
:      

  a)          10,- Kč/m
2
/den 

  b)   týdenní paušál       50,- Kč/m
2
/týden 

  c)   měsíční paušál      200,- Kč/m
2
/měsíc 

 

2. Poplatek za umístění zařízení před vlastní provozovnou pro vystavení a nabídku vzorků zboží, 

maximálně v šíři 60 cm nebo pro zřízení předzahrádky přiléhající k provozovně za každý i 

započatý m
2
: 

  a)           1,- Kč/m
2
/den 

  b)   týdenní paušál       5,- Kč/m
2
/týden 

  c)   měsíční paušál      20,- Kč/m
2
/měsíc 

   

3. Poplatek za umístění zařízení pro reklamu za každý i započatý m
2
: 

  a)    (pro krátkodobé umístění)   10,- Kč/m
2
/den 

  b)  týdenní paušál (pro krátkodobé umístění)   50,- Kč/m
2
/týden 

  c)  měsíční paušál (pro krátkodobé umístění)   200,- Kč/m
2
/měsíc 

  d)  roční paušál (pro trvalé umístění)    2000,-Kč/m
2
/rok

   

4. Poplatek za umístění stavebních zařízení, skládek nebo užívání při provádění výkopových prací  

za i každý započatý m
2
: 

prvních 14 dnů bez poplatku,  

další dny: 

 1.  při stavebních pracích na stavbách pro bydlení  

  a)         1,- Kč/m
2
/den 

   b)  týdenní paušál       5,-Kč/m
2
/týden 

   c)  měsíční paušál      20,-Kč/m
2
/měsíc

  

 2. při stavebních pracích na ostatních stavbách  

  a)         2,- Kč/m
2
/den 

   b)  týdenní paušál       10,- Kč/m
2
/týden 

   c)  měsíční paušál      40,- Kč/m
2
/měsíc 

 

5. Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 

   roční paušál za stání 
 
pro motorové vozidlo skup. A, B  1000,- Kč/1 stání/rok 

 

6. Poplatek za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 

 1. cirkus, lunapark(celé zařízení) 

  a)         0,10 Kč/m
2
/den 

  b)  týdenní paušál       0,50 Kč/m
2
/týden 

  c)  měsíční paušál      2,- Kč/m
2
/měsíc  

 

 2. střelnice, TV hry apod. (v přívěsu) 

  a)         3,- Kč/m
2
/den 

  b)  týdenní paušál       15,- Kč/m
2
/týden 

  c)  měsíční paušál      60,- Kč/m
2
/měsíc 

 
 

3. kolotoče, houpačky a pod. atrakce (celé zařízení) 

  a)
         

1,- Kč/m
2
/den
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  b)  týdenní paušál       5,- Kč/m
2
/týden

  c)  měsíční paušál      20,- Kč/m
2
/měsíc 

 

7. Poplatek za ostatní zvláštní způsoby užívání veřejného prostranství za každý i započatý m
2
: 

  -pro konání kulturních, sportovních a reklamních akcí 

   a)         2,- Kč/m
2
/den 

   b  týdenní paušál       10,- Kč/m
2
/týden 

   a)  měsíční paušál      40,- Kč/m
2
/měsíc 

 

 

Článek 7 

Osvobození od poplatku 

Od poplatku za užívání veřejného prostranství je osvobozeno: 

1. užívání pro akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely; 

2. vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené; 

3. užívání pro Město a jím zřízené organizace. 

 

Článek 8 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

1.  Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 

výměrem. Včas neodvedené poplatky nebo jejich neodvedenou část může obec zvýšit až na 

trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou 

vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém 

poplatková povinnost vznikla. 

3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží 

tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. 

Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém 

poplatková povinnost vznikla. 

4.  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost, může mu správce poplatku uložit pokutu ve 

smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů. 

5.  Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho 

příslušenství zcela nebo částečně prominout.  

6. Platební výměr na poplatek nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací 

podle zvláštních předpisů nebo souhlas vlastníka příslušné části veřejného prostranství s užíváním 

jeho vlastnictví. 

 

Účinnost 

Tato vyhláška byla schválena na řádném zasedání Zastupitelstva města dne 29.6.2006 a nabývá 

účinnosti dnem 15.7.2006. 

Touto vyhláškou se ruší čl. 4 a tím obecně závazná vyhláška 19/1996.  

 

 

 

 

 

 

 Petr Mědílek        Karel Cejnar 

     starosta        místostaros 


