Město Plzeň
Obecně závazná vyhláška
č. 11/1995

o poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Plzně se dne 7. prosince 1995 usneslo vydat podle § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h) a i), §
16 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a
doplňků, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět poplatku a poplatníci










(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za
zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
umístění zařízení k poskytování služeb, umístění stavebních,
prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro vozidla a užívání tohoto prostranství pro
kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních
děl.1)
(2) Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která jsou určena k
veřejnému užívání. Jsou to zejména pozemní komunikace (silnice, místní komunikace - chodníky,
nábřeží, mosty, náměstí, průchody, podchody, nadchody, veřejná schodiště, silniční zeleň), loubí,
pasáže, veřejná zeleň (městské parky a sady, veřejná zeleň na sídlištích), tržiště a všechny
 ostatní prostory sloužící obecnému užívání přístupné každému bez omezení. V pochybnostech určí
správce poplatku rozhodnutím, zda se o veřejné prostranství jedná.2)
 (3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik
uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně.
_________________________________________________________________

 1) § 4 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků
(dále jen zákon o místních
poplatcích).

 2) § 32 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění

 pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o správě daní
 a poplatků)

Čl. 2

Řízení ve věcech poplatku
 (1) Správu poplatku uvedeného v čl. 1 této vyhlášky vykonávají městské obvody3), které při řízení
postupují podle obecných
předpisů o daňovém řízení4), přičemž rozhodují5) zejména:

 a) v pochybnostech o tom, zda užívaná plocha je veřejným
 prostranstvím ve smyslu této vyhlášky,
 b) o základu poplatku za užívání veřejného prostranství pro
 kulturní a sportovní akce a potřeby filmových a televiz ních děl, nedojde-li k dohodě s pořadatelem,
 c) o stanovení poplatku paušální částkou a jeho splatnosti
 na základě dohody s poplatníkem,
 d) o možnosti či povinnosti zaplatit poplatek v hotovosti,
 e) o zmírnění nebo prominutí poplatku k odstranění tvrdostí
z užití této vyhlášky vyplývajících,

 f) o zvýšení poplatku a pokutách za neplnění povinností
 podle této vyhlášky a zvláštních předpisů6).
 (2) Vyměřením a zaplacením poplatku se nenahrazuje povolení či ohlášení zvláštního užívání
veřejného prostranství podle jiných předpisů7).

Čl. 3

Základ poplatku
 (1) Základem poplatku je doba užívání a plocha užívaného veřejného prostranství.
 (2) Při užívání veřejného prostranství k prodeji a poskytování služeb je základem poplatku součet
plochy prodejní, manipulační a skladové a doba užívání.
 (3) Při užívání veřejného prostranství k vyhrazenému parkovacímu místu je základem poplatku typ
parkovaného vozidla.
 (4) Při užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní
akce a pro potřeby filmových a televizních děl se plocha užívané- ho veřejného prostranství stanoví smlouvou
mezi pořadatelem a příslušným městským obvodem, nedojde-li k dohodě, určí základ po- platku správce
poplatku rozhodnutím přiměřeně podle odst. 2.
_________________________________________________________________







3) hl. III., odd. 1, čl. 6, odst. 3, písm. q) Statutu města Plzně
4) zákon o správě daní a poplatků
5) § 32 zákona o správě daní a poplatků
6) zákon o správě daní a poplatků
7) např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, zákon č. 135/1961 Sb., o po zemních komunikacích (silniční zákon) ve znění pozdějších změn
 a doplňků, vyhl. č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produk cí a další

Čl. 4

Sazby poplatku
 (1) Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků a pod. k prodejním účelům za
každý započatý m2 a den Kč 10,-- nejméně však za prodejní místo a den Kč 100,- (2) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení
 a) typ "A" za započatý m2 a den Kč 7,- b) ostatní za započatý m2 a den Kč 10,- (3) Za použití veřejného prostranství k umístění zařízení staveniště za každý započatý m2 a den Kč
3,- (4) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně
 a) pro osobní automobily a pro nákladní automobily
 s nosností do 5 t Kč 5.000,- b) pro nákladní automobily
 s nosností nad 5 t a pro autobusy Kč 10.000,- (5) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a zařízení lidové technické
zábavy
 a) za zařízení cirkusů
 1. do plochy 1.500 m2 denně Kč 3.000,- 2. v ploše nad 1.500 m2 denně Kč 5.000,- b) za lunaparky, kolotoče, houpačky, střelnice,
 videoherny a podobně za každý započatý m2
 denně v období:
 1. od 1. dubna do 30. září Kč 5,- 2. od 1. října do 31. března Kč 2,- (6) Za použití veřejného prostranství k umístění skládky jakéhokoliv materiálu trvající déle než 1 den
a zabrání veřejného
 prostranství pro stavební, výkopové a jiné podobné práce
 za každý započatý m2 a den
 a) skládky materiálu a umístění kontejnerů a lešení
 1. do 30 dnů Kč 2,- 2. od 31 dnů do 90 dnů Kč 4,- 3. v délce nad 90 dnů Kč 10,- b) za umístění podchodného lešení
 1. do 30 dnů Kč 1,- 2. od 31 dnů od 90 dnů Kč 2,--

 3. v délce nad 90 dnů Kč 5,- c) za překopy vozovek a chodníků
 1. se zpevněným povrchem - do 10 dnů Kč 4,-

nad 10 dnů Kč 8,--

 2. s nezpevněným povrchem - do 10 dnů Kč 2,-

nad 10 dnů Kč 4,--

 d) za překopy zelených a ostatních ploch



do 10 dnů Kč 2,-nad 10 dnů Kč 4,--

 (7) Za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a podobné akce za každý započatý
m2 a den

 a) pro sportovní a kulturní akce Kč 5,- b) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl Kč 10,--

 (8) Za užívání veřejného prostranství k jiným činnostem povoleným příslušným úřadem městského
obvodu stanoví správce poplatku sazbu poplatku v rozmezí od Kč 1,-- do Kč 100,-- za každý započatý
m2 a den.
 (9) Správce poplatku může v dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální částkou roční,
čtvrtletní nebo měsíční.

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se vybírá poprvé za den, v němž užívání veřejného prostranství započalo nebo kdy veřejné prostranství
bylo k tomuto účelu zabráno. Posledním dnem poplatkové povinnosti je den předcházející oznámení poplatníka
správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, a to za předpokladu, že všechna užívaná zařízení
byla odstraněna a prostranství bylo uvedeno do původního stavu (odstranění lešení a zátarasů, zaházení výkopů,
odvoz materiálu včetně odpadů, zrušení stánku, rekultivace apod.),
jinak poplatková povinnost trvá až do uvedení veřejného prostranství do původního stavu.

Čl. 6

Ohlašovací povinnost
 (1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den
vzniku a zániku
 poplatkové povinnosti.
 (2) V ohlášení uvede poplatník8)
 a) místo užívaného prostranství (lokalizaci),










b) rozsah užívání (plochu),
c) předpokládanou dobu užívání,
d) poplatník - fyzická osoba jméno a příjmení, bydliště
a rodné číslo,
e) poplatník - právnická osoba název, sídlo a identifikační
číslo,
f) fyzická i právnická osoba, která je podnikatelem též
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.
 (3) Je-li užívání veřejného prostranství vázáno na zvláštní povolení (čl. 2, odst. 2 této vyhlášky),
přiloží poplatník toto povolení k ohlášení poplatkové povinnosti.

Čl. 7

Splatnost poplatku
 (1) Platí-li se poplatek v hotovosti, je splatný ihned při ohlášení.
_________________________________________________________________

 8) § 33 odst. 6) zákona o správě daní a poplatků
 (2) V ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů ode dne
doručení platebního výměru na účet správce poplatku.

 (3) Roční poplatek do Kč 10.000,-- se hradí jednorázově předem,
poplatky nad Kč 10.000,-- se hradí čtvrtletně předem.

 (4) Přeplatek vzniklý ukončením užívání veřejného prostranství před ohlášeným datem vrátí správce
poplatku poplatníkovi do 30 dnů od doručení jeho žádosti, činí-li více než Kč 50,--9).
 (5) Splatnost poplatku stanoveného paušální částkou je určena dohodou mezi správcem poplatku a
poplatníkem.

Čl. 8

Osvobození a úlevy
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo
jsou od poplatku osvobozeni:
 a) pořadatelé akcí bez vstupného a akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně
prospěšné účely10),
 a pořadatelé akcí osvobození od poplatku ze vstupného,
 b) invalidní osoby11)a občané těžce zdravotně postižení12),
 jimž bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství13),

 c) organizace zajišťující čištění města za umístění velkoobjemových kontejnerů na základě smluv s
městskými obvody,
 d) město Plzeň a městské obvody.

(2) Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění
tvrdosti
v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout14).

Čl. 9

Zvýšení poplatku při neplnění povinností
poplatníka
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek až o 50%. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru15).
_________________________________________________________________
9)§ 64 odst. 4) zákona o správě daní a poplatků

 10) § 4 odst. 1) zákona o místních poplatcích
 11) § 29 odst. 2) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších změn a
doplňků
 12) držitelé průkazek TP, ZTP, ZTP/P podle § 31 vyhl. č. 182/1991
 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších změn a doplňků
 13) § 4 odst. 4 zákona o místních poplatcích
 14) § 16 zákona o místních poplatcích
 15) § 11 zákona o místních poplatcích

Čl. 10

Sankce
Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštních
předpisů16).

Čl. 11

Rozpočtové určení výnosu poplatku
Výnos poplatků za užívání veřejného prostranství je příjmem příslušného městského obvodu.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení
 (1) Touto vyhláškou se ruší vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 45/1994 o poplatku za užívání
veřejného prostranství k 31.12.1995.
 (2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Primátor města Plzně Náměstek primátora města Plzně
Zdeněk Prosek v.r. Ing. Zdeněk Grundman v.r.
Poznámka:
Tato obecně závazná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
Magistrátu města Plzně dne 15. prosince 1995 a následně na
úředních deskách všech úřadů městských obvodů ve městě Plzni.
________________________________________________________________

 16) § 37 a § 37a zákona o správě daní a poplatků

