V Y H L Á Š K A
statutárního města Plzně
č. 8/2010,
kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 2/2004,
o poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek
statutárního města Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005 a 9/2006
Zastupitelstvo města Plzně vydalo usnesením č. 400 ze dne 16. září 2010 podle § 14
odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto

obecně

závaznou

vyhlášku.

Čl. I
Vyhláška statutárního města Plzně č. 2/2004 o poplatku za užívání veřejného prostranství, ve
znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005 a 9/2006 se mění takto:
1. V Čl. 1 se ruší text v poznámce pod čarou č. 2 a nahrazuje se textem „§ 4 odst. 1)
zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“
2.

V Čl. 2 se ruší text v poznámce pod čarou č. 4 a nahrazuje se textem „ Zákon č. 280/2009
Sb., daňový řád.“

3.

V Čl. 4 se ruší text v poznámce pod čarou č. 5 a nahrazuje se textem „např.
zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších
předpisů,
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.“

4.

V Čl. 5 odst. 6) se slova „bezpečnostní zóna“ nahrazují slovy „ochranné pásmo“.

5.

V Čl. 5 se ruší text v poznámce pod čarou č. 6 a nahrazuje se textem „ § 102
zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. “

6.

V Čl. 6 odst. 2 písm. a) se za slova „typ „A““ vkládají slova „(reklamní stojan o
rozměrech max. 1m x 1m)“.

7.

V Čl. 6 odst. 3 písm. a) se za odst. 3) vkládá nový odst. 4), který zní:
„ 4) využívané Diecézní charitou Plzeň, za účelem zabezpečení provozu Domova

pokojného stáří sv. Alžběty

8.

Kč

1 000,--„

V Čl. 6 se za odst. 3 vkládá nový odst. 4, který zní:
„4) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa na pozemku p.č. 5651/1 v k.ú.

Plzeň
využívaného pro náhradní autobusovou přepravu cestujících v případě traťových výluk
vlakové dopravy
za každý i započatý m2 a každý i započatý den
Kč 3,--„
Dosavadní odst. (4), (5), (6) a (7) se označují jako odst. (5), (6), (7) a (8).

9.

V Čl. 6 se ruší text v poznámce pod čarou č. 8 a nahrazuje se textem „ § 102
zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.“

10. V Čl. 7 se ruší odstavec 2, zároveň se ruší číslování odstavců.
11. V Čl. 7 písm. c) se za slovo „účely,“ vkládají slova „s výjimkou akcí pořádaných na
území městského obvodu Plzeň 3,“
12. V Čl. 7 se za písmeno h) vkládá nové písmeno ch), které zní:
„ ch) Policie ČR, které bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství
na území městského obvodu Plzeň 3,“
13. V Čl. 7 se za písmeno ch) vkládá nové písmeno i), které zní:
„ i) pořadatelé kulturních a sportovních akcí pořádaných na veřejném prostranství bez
vstupného, nebo pořadatelé akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, na území městského obvodu Plzeň 3,“
14. V Čl. 7 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„ j) obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní právnické osoby, nadace a
nadační fondy, které mají svoje sídlo v Plzni a svoji náplní činnosti plní veřejně
prospěšné cíle pro občany městského obvodu Plzně 4, na území městského obvodu Plzeň
4.“
15. V Čl. 7 se ruší text v poznámce pod čarou č. 9 a nahrazuje se textem „§ 86
zákona
č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.“
16. V Čl. 7 se ruší text v poznámce pod čarou č. 11 a nahrazuje se textem „§ 4 odst. 3)
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“
17. V Čl. 9 se poznámka pod čarou č. 14 označuje jako poznámka č. 13.

18. V Čl. 9 se ruší text v poznámce pod čarou č. 13 a nahrazuje se textem „§ 127
zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád.“
19. V Čl. 9 se poznámka pod čarou č. 15 označuje jako poznámka č. 14.
20. V Čl. 10 se poznámka pod čarou č. 16 označuje jako poznámka č. 15.
21. Čl. 10 se ruší a nahrazuje se novým článkem:
„Čl. 10
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději v den, v němž užívání veřejného prostranství
započalo nebo kdy veřejné prostranství bylo k tomuto účelu zabráno, a to na účet nebo do
pokladny správce poplatku.
(2) Vratitelný přeplatek vzniklý ukončením užívání veřejného prostranství před ohlášeným
datem vrátí správce poplatku poplatníkovi do 30 dnů od doručení jeho žádosti, činíli více než Kč 100,-- 15).“.
15)

§ 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

22. V Čl. 11 se poznámka pod čarou č.17 označuje jako poznámka č. 16.
23. Čl. 11 se ruší a nahrazuje se novým článkem:
„Čl. 11
Zvýšení poplatku při neplnění povinností poplatníka
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny a odvedeny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 16)
(3) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se
neuplatňují.“.
16)

§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

24. V Čl. 12 se poznámka pod čarou č. 18 označuje jako poznámka č. 17.
25. Čl. 12 se ruší a nahrazuje se novým článkem:
„Čl. 12

Sankce
Pokud poplatník nesplní svoji procesní povinnost nepeněžité povahy, která mu byla
stanovena zákonem nebo správcem daně, může mu správce poplatku uložit pokutu podle
zvláštního předpisu 17).“.
17)

§ 247 až 249 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

26. V Čl. 13 odst. 1 se druhá věta ruší.
27. V Čl. 13 se za odst. 3 vkládá nový odst. 4, který zní:
„(4) Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle
dosavadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti
zákona
č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
daňového řádu, se posoudí podle podmínek obsažených v dosavadních právních předpisech.“.
Dosavadní odst. (4) se označuje jako odst. (5).
28. V příloze č. 2 v seznamu vymezených území MO Plzeň 1 se doplňují 4 nové ulice, které
zní: „Nad Vodou, Sokolí, Nad ZOO, Pod Jezírkem“.
29. V příloze č. 2 v seznamu vymezených území MO Plzeň 1 se slova „Loubí a pasáže
obchodních center a přilehlá parkoviště“ nahrazují slovem „Parkoviště“.
30. V příloze č. 2 v seznamu vymezených území MO Plzeň 1, části Parkoviště se ruší 7
parkovišť: „ALBERT Gerská 2004, HYPERNOVA Gerská 2030, PENNY Lidická
1951, MEINL
Lidická 33, BAUMARKET GLOBUS
Studentská 1999,
DELVITA Studentská, KAUFLAND
O.Beníškové 1108“.
31. V příloze č. 2 v seznamu vymezených území MO Plzeň 1, části Parkoviště se doplňuje 1
nové parkoviště „Nákupní středisko
Lidická 35
Plzeň 11319/299“.
32. V příloze č. 2 v seznamu vymezených území MO Plzeň 1, části Parkoviště se slova
„DELVITA Plaská 7“ nahrazují slovy „BILLA Plaská 7“.
33. V příloze č. 2 v seznamu vymezených území MO Plzeň 1, části Podchody se ruší 2
podchody „Lidická u Lékařské fakulty a Lidická x Vlastina“.
34. V příloze č. 2 v seznamu vymezených území MO Plzeň 1 se ruší část „Tržiště“.
Čl. II
1) Touto vyhláškou se ruší písm. c) čl. 1 oddílu I vyhlášky č. 1/1995 obce
Malesice
o místních poplatcích vč. oddílu IV. této vyhlášky a písm. b) čl. 1
oddílu 1 vyhlášky
č. 3/1996 obce Lhota o místních poplatcích vč. oddílu 3 této
vyhlášky.

2) Magistrát města Plzně se zmocňuje k vydání úplného znění vyhlášky o poplatku za
užívání veřejného prostranství.
3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ing. Pavel Rödl
primátor města Plzně

doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph. D.
náměstek primátora města Plzně

