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1. Návrh vyhlášky 

 
Popis 
Letošní novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích dochází k výrazným změnám 
uvedeného zákona. Určité změny se v různé míře dotýkají každého z místních poplatků. V rámci 
úprav vyhlášek města o místních poplatcích je navržena i nová vyhláška o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, a to tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 nabyla účinnosti.  
 
Dopad do rozpočtu města 
Navýšením poplatků se zvýší příjmy města za rok 2020 odhadem o 800 tis. Kč. Na celkovou výši 
příjmů v této položce bude mít vliv nejen skutečná skladba užívání veřejného prostranství, ale i 
případný systém uzavírání nájemních a obdobných smluv na pozemky města, kdy příjmy z užívání 
veřejného prostranství se takto mohou přenést do položky nájmu za pozemky města.   
 
Geneze případu 
Novela zákona o místních poplatcích podnítila revizi aktuálních vyhlášek o místních poplatcích 
města. Text vyhlášky je dán do souladu s novelou zákona. 
Dle pokynu vedení města je navrženo navýšení jednotlivých sazeb místního poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou 
vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, a to v upraveném znění. 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska 
Text vyhlášky projednán s tajemnicí úřadu 



Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zastupitelstvo mesta Zd'ar nad Sazavou 

Obecne zavazna vyhlaska mesta Zd'ar nad Sazavou c. 4/2019, 
0 mistnim poplatku za uzivani verejneho prostranstvi 

Zastupitelstvo mesta Zd'ar nad Sazavou se na svem zasedanf dne .. ... usnesenfm c. 

usneslo vydat na zaklade § 14 zakona c. 565/1990 Sb., o mfstnfch poplatcfch, ve znemf 

pozdejsfch pi'edpisu), a v souladu s § 10 pfsm. d) a§ 84 odst. 2 pfsm. h) zakona c. 128/2000 

Sb., o obcfch (obecnf zi'fzenf), ve znenf pozdejsfch pi'edpisu, tuto obecne zavaznou vyhlasku 

(dale jen ,tato vyhlaska"): 

ct. 1 
Ovodni ustanoveni 

(1) Mesto Zd'ar nad Sazavou (dale jen ,mesto") touto vyhlaskou zavadf mfstnf poplatek za 

uzfvanf vei'ejneho prostranstvf {dale jen ,poplatek"). 

(2) Spravcem poplatku je mestsky ui'ad1 (dale jen ,spravce poplatku"). 

c1.2 

Predmet poplatku a poplatnik 

(1) Poplatek za uzfvanf vei'ejneho prostranstvf se vybfra za zvlastnf uzfvani vei'ejneho 

prostranstvf, 4b) ktery-m se rozumf provadenf vykopovy-ch pracf, umfstenf docasnych 

staveb a zai'fzenf slouzfcfch pro poskytovani prodeje a sluzeb, pro umfsteni stavebnfch 

nebo reklamnfch zai'izeni, zai'izenf cirkusu, lunaparku a jinych obdobnych atrakci, 

umfstenf skladek, vyhrazeni trvaleho parkovacfho mfsta a uzfvanf tohoto prostranstvf 

pro kulturnf, sportovnf a reklamnf akce nebo poti'eby tvorby filmovY'ch a televiznich del. 

Z akci poi'adanych na vei'ejnem prostranstvi, jejichz cely vy-tezek je odveden na 

charitativnf a verejne prospesne ucely, se poplatek neplati.2 

(2) Poplatek za uzfvanf verejneho prostranstvf plati fyzicke i pravnicke osoby, ktere uzfvajf 

vei'ejne prostranstvf zpusobem uvedenym v odstavci 1 (dale jen ,poplatnfk").3 

ct. 3 

Verejna prostranstvi 

Poplatek se platf za uzivanf vei'ejnych prostranstvf, ktera jsou graficky vyznacena na mapach 

v pi'flohach c. 1 a 2. Tyto pi'flohy tvoi'f nedflnou soucast teto vyhlasky. 

1 § 15 odst. 1 zakona o mistnich poplatcich 
2 § 4 odst. 1 zakona o mistnich poplatcich 
3 § 4 odst. 2 zakona o mistnich poplatcich 



c1. 4 
Ohlasovaci povinnost 

(1) Poplatnfk nebo platce poplatku je povinen podat spravci poplatku ohlasenf, nevyloucf-li 

obec tuto povinnost v obecne zavazne vyhlasce. V prfpade poplatku odvadeneho 

platcem poplatku podava ohlasenf pouze platce poplatku.4 

(2) Poplatnfk je povinen ohlasit zvlastnf uzfvanf verejneho prostranstvf spravci poplatku 

nejpozdeji 15 dnu pred zahajenfm uzfvanf verejneho prostranstvf. v prfpade uzfvanf 

verejneho prostranstvf po dobu kratsf nez 2 dny, je povinen splnit ohlasovacf povinnost 

nejpozdeji v den zahajenf uzfvanf verejneho prostranstvf. V prfpade uzfvanf verejneho 

prostranstvf za ucelem odstraneni havarie je poplatnik povinen splnit ohlasovacf 

povinnost nejpozdeji nasledujfcf den po zahajenf uzfvanf verejneho prostranstvi. Pokud 

tento den pripadne na sobotu, nedeli nebo statem uznany svatek, je poplatnfk povinen 

splnit ohlasovacf povinnost nejblfze nasledujfcf pracovnf den. 

(3) V ohlaseni poplatnfk uvede5 

a) jmeno, poprfpade jmena, a prfjmenf nebo nazev, obecny identifikator, byl-li pridelen, 

misto pobytu nebo sfdlo, sidlo podnikatele, poprfpade dalsf adresu pro dorucovanf; 

pravnicka osoba uvede tez osoby, ktere jsou jejfm jmenem opravneny jednat v 

poplatkovych vecech, 

b) cisla vsech svych uctu u poskytovatelu platebnfch sluzeb, vcetne poskytovatelu 

techto sluzeb v zahranicf, uzfvanych v souvislosti s podnikatelskou cinnostf, v prfpade, 

ze predmet poplatku souvisf s podnikatelskou cinnostf poplatnfka nebo platce, 

c) udaje rozhodne pro stanovenf poplatku. 

(4) Poplatnik nebo platce, kter9 nema sidlo nebo bydliste na uzemf clenskeho statu 

Evropske unie, jineho smluvnfho statu Dohody o Evropskem hospodarskem prostoru 

nebo Svycarske konfederace, uvede krome udaju pozadovanych v odstavci 2 adresu 

sveho zmocnence v tuzemsku pro dorucovanf.6 

(5) Dojde-li ke zmene udaju uvedenych v ohlasenf, je poplatnfk nebo platce povinen tuto 

zmenu oznamit do 15 dnu ode dne, kdy nastala, nestanovf-li obec v obecne zavazne 

vyhlasce delsf lhutu.7 

(6) Povinnost ohlasit udaj podle odstavce 2 nebo jeho zmenu se nevztahuje na udaj, kter9 
muze spravce poplatku automatizovanym zpusobem zjistit z rejstrfku nebo evidenci, do 
nichz ma zrizen automatizovany pristup. Okruh techto udaju zverejnf spravce poplatku 
na sve uredni desce.8 

(7) Po ukoncenf uzivani verejneho prostranstvi je poplatnik povinen ohlasit skutecny stav 
udaju uvedenych v odst. 2 pism. c) nejpozdeji do 15 dnu. 

4 § 14a odst. 1 zakona 0 mfstnfch poplatcfch 
5 § 14a odst. 2 zakona 0 mfstnich poplatcich 
6 § 14a odst. 3 zakona 0 mistnich poplatcich 
7 § 14a odst. 4 zakona 0 mistnich poplatcfch 
8 § 14a odst. 5 zakona 0 mistnich poplatcich 



(8) V pripade, ze poplatnik nesplni povinnost ohlasit udaj rozhodny pro osvobozeni nebo 
ulevu od poplatku ve lhute stanovene obecne zavaznou vyhlaskou nebo ve lhute podle 
odstavce 5, narok na osvobozeni nebo ulevu od tohoto poplatku zanika; za nesplneni 
teto povinnosti nelze ulozit pokutu za nesplneni povinnosti nepenezite povahy.9 

c1. s 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku cini za kazdy i zapocaty m2 a kazdy i zapocaty den: 

a) za umisteni zarizeni slouzicich pro poskytovani sluzeb, a to: 

restauracni zahradky s obsluhou ... 2,- Kc 

ostatni sluzby . .. 1 0,-Kc, 

za umisteni zafizeni slouzicich pro poskytovanf prodeje na mestske trznici (viz 

prfloha c. 1 J mestska tr:Znice), na zd'arske pouti (viz pffloha c. 1 J misto konanf 

pouti), na trzfch (viz pffloha c. 1, mfsto konanf trhu), prodej nebo vystavenf 

zbozf pred vlastnf provozovnou ... 1 00,-Kc 

restauracnf zahradky bez obsluhy .. . 2,-Kc 

b) za provadeni vykopovych pracf, umfsteni stavebnich zarizeni a skladek .. . 10,-Kc 

c) za uzivani verejneho prostranstvi pro reklamnf akce ... 10,-Kc 

d) za umisteni reklamnfch zaffzenf typu ,A" maximalne 1m2 
.. . 100,-Kc. 

Mesto stanovuje poplatek pausalni castkou 

a) za umfstenf zaffzenf slouzicfch pro poskytovanf prodeje 

1 m2 
. ... 1 500,-Kc/mesic 15 ooo,-Kc/ rok 

a) za umfstenf reklamnich zarfzenf typu ,A" maximalne 1m2: 

1 500,-Kc/m2/mesfc 15 OOO,-Kc/m2/rok. 

b) za umfsteni restauracnich zahradek s obsluhou i bez obsluhy 

1 m2 
.... 55,-Kc/mesfc 600,-Kc/ rok 

c1. 6 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek ve YY.si stanovene podle cl. 5 odst. (1) je splatny: 

a) pri uzfvani verejneho prostranstvf po dobu kratsf 7 dnu vcetne nejpozdeji v den 

ukoncenf uzivanf verejneho prostranstvf, 

b) pri uzivanf veFejneho prostranstvf po dobu od 8 dnu do 30 dnu nejpozdeji do 10 

dnu od ukonceni uzivanf veFejneho prostranstvf, 

c) pri uzfvani veFejneho prostranstvf nepFetrzite po dobu delsf nez 30 dnu je poplatek 

splatny v pomernych castech nejpozdeji do 10. dne kazdeho nasledujfcfho 

kalendarnfho mesfce za skutecne uzfvanf veFejneho prostranstvf v predchozfm 

mesici. 

9 § 14a odst. 6 zakona 0 mfstnfch poplatcfch 



(2) Poplatek stanoveny pausalni castkou je splatny do 10 dnu ode dne zahajeni uzivanf 

vei'ejneho prostranstvi. 

(3) Pi'ipadne-li konec lhuty splatnosti na sobotu, nedeli nebo statem uznany svatek, je 

dnem, ve kterem je poplatnik povinen svoji povinnost splnit, nejblize nasledujici 

pracovni den. 

c1. 1 

Osvobozeni 

(1) Poplatek se neplati: 

a) za vyhrazeni trvaleho parkovaciho mista pro osobu, ktera je dr2itelem prukazu ZTP 

nebo ZTP/P10
, 

b) z a kef poi'adanych na vei'ejnem prostranstvi, jejichz cely vY'fezek je odveden na 

charitativni a vei'ejne prospesne ucely11
• 

(2) Od poplatku se dale osvobozuje: 

a) uzfvani vei'ejneho prostranstvf jeho vlastnikem, spoluvlastnfkem a jim zi'fzenou 

nebo zalozenou pravnickou osobou, 

b) uzivanf vei'ejneho prostranstvi na zaklade smlouvy 0 najmu (nebo jine obdobne 

smlouvy napi'. pachtovni, smlouvy o vypujcce apod.) vei'ejneho prostranstvi 

uzavi'ene mezi mestem Zd'ar nad Sazavou jako pronajfmatelem a uzivatelem 

vei'ejneho prostranstvi jako najemcem. 

(3) Udaj rozhodny pro osvobozeni nebo ulevu die odst. (2), pfsm. a), b), tohoto clanku je 
poplatnik povinen ohlasit ve lhute pro splneni ohlasovaci povinnosti. 

(4) V pi'ipade, ze poplatnik nesplni povinnost ohlasit udaj rozhodny pro osvobozeni nebo 
ulevu ve lhutach stanovenych touto vyhlaskou nebo zakonem, narok na osvobozeni 
nebo ulevu zanika; za nesplneni teto povinnosti nelze ulozit pokutu za nesplneni 
povinnosti nepenezite povahy.12 

(9) 

(1 0) 

c1. s 
NayYseni poplatku 

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatnikem vcas nebo ve spravne YY'si, vymen mu 
spravce poplatku poplatek platebnim vymerem nebo hromadnym pi'edpisnym 
seznamem.13 

Vcas nezaplacene poplatky nebo cast techto poplatku muze spravce poplatku ZyYSit az 
na trojnasobek; toto zvY'seni je pi'islusenstvim poplatku sledujfcim jeho osud.14 

10 § 4 odst. 3 zakona 0 mistnich poplatcich 
11 § 4 odst. 1 zakona o mistnich poplatcich 
12 § 14 odst. 6 zakona o mistnich poplatcich 
13 § 11 odst. 1 zakona o mistnich poplatcich 
14 § 11 odst. 3 zakona 0 mistnich poplatcich 



c1. 9 

Zrusovaci ustanoveni 

Zrusuje se obecne zavazna vyhlaska c. 1!2018, o mistnfm poplatku za uzfvani vei'ejneho 
prostranstvf, ze dne 17. 5. 2018. 

c1.10 

Ucinnost 

Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 1. 1. 2020. 

Pi'iloha: 

C. 1 - urceni mfst, ktera jsou vei'ejnym prostranstvim a podlehajf poplatku za uzfvani 
vei'ejneho prostranstvf ve meste 

C. 2 - urcenf mist, ktera jsou vei'ejnym prostranstvfm a podlehajf poplatku za uzfvanf 
vei'ejneho prostranstvf v mfstni casti Strzanov. 

lng. Josef Klement 

mfstostarosta mesta 

Vyveseno na ui'ednf desce dne: 

Sejmuto z ui'edni desky dne: 

lng. Martin Mrkos, ACCA 

starosta mesta 

Mgr. Ludmi la Reznickova 

m fstostarostka mesta 



a Vefejne prostranstvi ZR 1 

• 

500m 

Katastr: © CUZK 

Vytisteno v mapovem i'esenr Spinbox spolecnost i © T-MAPY 

LEGENDA: J_ 
, 

Vei'ejna prostranstvi ZR: tmave zelena, tmave modra, 
' 

cervena, jasne z~rEma 

Z toho: f.\~ J 
Mestsl<a trfnic~: jasne zelena 

Misto konani zcfarske pouti: cervena 

Misto k0nani trhCr tmave modra 

1 : 15 000 



a Vei'ejn9 prostranstvi ZR 2 

SOm 
1 : 1 500 

Katastr: if' CULK 

VytiSteno v mapovem resenf Spinbox spolecnosti © T-MAPY 
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