V Y H L Á Š K A
statutárního města Plzně
č. 4/2011,
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, 9/2006 a 8/2010
Zastupitelstvo města Plzně vydalo usnesením č. 223 ze dne 12. května 2011 podle
§ 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a podle
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 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, 9/2006 a 8/2010 se
mění takto:
1. V názvu vyhlášky se za slova „města Plzně č. 2/2004 o“ vkládá slovo „místním“.
2. V Čl. 1 se ruší text v poznámce pod čarou č. 1 a nahrazuje se textem „§ 34 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.“
3. 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, v platném znění.“
4. V Čl. 2 se ruší text v poznámce pod čarou č. 3 a nahrazuje se textem „§ 8 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.“
5. V Čl. 2 se ruší text v poznámce pod čarou č. 4 a nahrazuje se textem „Zákon č. 280/2009
Sb., daňový řád, v platném znění.“
6. 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), v platném
znění; zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění; § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění.“
7. 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, v platném znění.“
8. V Čl. 6 odst. 1) se ruší text písm. c) a nahrazuje se novým textem
„ předzahrádky sloužící pro poskytování prodeje
za každý i započatý m2 a každý i započatý den

Kč

5,- „

9. V Čl. 6 odst. 3 písm. a) odst. 2) se slova „ ve vyhlášce“ nahrazují slovy „v nařízení“
10. V Čl. 6 odst. 5) se ruší text písm. a) a nahrazuje se novým textem
„za zařízení cirkusů, s výjimkou zařízení cirkusů na území
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Kč

5,- „

Kč

1,- „

11. V Čl. 6 odst. 5) se za písm. a) vkládá nové písm. b), které zní:
„b) za zařízení cirkusů na území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Dosavadní písm. b) se označuje jako písm. c).

12. 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, v platném znění.“
13. Čl. 7 se ruší a nahrazuje se novým článkem:
„Čl. 7
Osvobození a úlevy
Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni:
a) osoby zdravotně postižené 9) a občané těžce zdravotně postižení 10), jimž bylo
vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství 11),
b) statutární město Plzeň včetně jeho orgánů a jím zřízených příspěvkových organizací,
c) pořadatelé akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo
pořadatelé akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
s výjimkou akcí pořádaných na území městského obvodu Plzeň 1, Plzeň 2-Slovany a
Plzeň 3,
d) svolavatelé veřejných shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím 12),
e) fyzické a právnické osoby, které před vstupem do nemovitosti, kterou vlastní
nebo mají pronajatou, umístí na veřejném prostranství stojan na jízdní kola, který
nemá znaky reklamy a jehož provedení, velikost a umístění nebude odporovat
platným předpisům a bezpečnému provozu v daném místě,
f) fyzické a právnické osoby, které užívají nemovitost tvořící veřejné prostranství
pronajatou jim statutárním městem Plzeň,
g) fyzické a právnické osoby, které nemovitost tvořící veřejné prostranství vlastní nebo ji
mají právo užívat.
h) fyzické a právnické osoby, které užívají nemovitost v majetku města Plzně tvořící
veřejné prostranství a které mají uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí darovací, v níž
se fyzická či právnická osoba zavazuje darovat technickou infrastrukturu
vybudovanou na předmětných nemovitostech městu Plzni,
ch) Policie ČR, které bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství na
území městského obvodu Plzeň 3,
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 1, Plzeň 2 – Slovany a Plzeň 3,
j) pořadatelé akcí pořádaných na území městského obvodu Plzeň 4 ve spolupráci
s městským obvodem Plzeň 4 na základě vzájemně uzavřené smlouvy o spolupráci,
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k) obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní právnické osoby, nadace
a nadační fondy, které svojí náplní činnosti plní veřejně prospěšné cíle pro občany
městského obvodu Plzeň 1, na území městského obvodu Plzeň 1,
l) obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní právnické osoby, nadace
a nadační fondy, které svojí náplní činnosti plní veřejně prospěšné cíle pro občany
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, na území městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany.“
_________________________________________________________________________
9)
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění.
10)
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, v platném
znění.
11)
§ 4 odst. 3) zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
12)
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.
14. Čl. 9 se ruší a nahrazuje se novým článkem:
„Čl. 9
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zahájení užívání veřejného prostranství
nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti a ukončení užívání veřejného prostranství
v den zániku poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení uvede poplatník13) – fyzická osoba: jméno a příjmení, místo pobytu, místo
podnikání, popřípadě další adresu pro doručování a obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
užívaného prostranství (lokalizaci), rozsah užívání (plochu) a předpokládanou dobu užívání.
(3) V ohlášení uvede poplatník13) – právnická osoba: název, sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresu pro doručování, obecný identifikátor, byl-li přidělen, a osoby, které
jsou oprávněny v řízení o poplatku za právnickou osobu jejím jménem jednat, místo
užívaného prostranství (lokalizaci), rozsah užívání (plochu) a předpokládanou dobu užívání.
(4) Fyzická i právnická osoba, která je podnikatelem 14), uvede 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.
(5) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku další údaje a skutečnosti rozhodné
pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na případné
osvobození od poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů od jejich vzniku.
(6) Je-li užívání veřejného prostranství vázáno na zvláštní povolení (článek 4, odst. 2 této
vyhlášky), přiloží poplatník toto povolení k ohlášení poplatkové povinnosti.“.
__________________________________________________________________________
13)
§ 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
14)
§ 2 odst. 2) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění.
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15. V Čl. 10 se ruší text odst. (1) a nahrazuje se novým textem „Poplatek je splatný do 15
dnů ode dne, kdy bylo ukončeno užívání veřejného prostranství, a to na účet nebo do
pokladny správce poplatku.“.
16. V Čl. 10 se ruší text v poznámce pod čarou č. 15 a nahrazuje se textem „§ 155 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.“
17. V Čl. 11 se odst. 1 se za slovo „výměrem“ vkládají slova „nebo hromadným předpisným
seznamem“.
18. V Čl. 11 se ruší text v poznámce pod čarou č. 16 a nahrazuje se textem „§ 11 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.“
19. V Čl. 12 se ruší text v poznámce pod čarou č. 17 a nahrazuje se textem „§ 247 až 249
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.“
20. V příloze č. 1 v seznamu vybraných místních komunikací se v odst. (2) slova „ve
vyhlášce“ nahrazují slovy „v nařízení“
21. V příloze č. 2 v seznamu vymezených území MO Plzeň 4 se doplňuje 11 nových ulic,
které zní: „Bazalková, Boční, Levandulová, Nákupní, Na Stráni, Odlehlá, Přímá,
U Zahrádek, Ve Dvorcích, Ve Svahu a Za Kaštany.“.

Čl. II
1) Magistrát města Plzně se zmocňuje k vydání úplného znění vyhlášky o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Martin Zrzavecký

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

náměstek primátora města Plzně

4

