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OBEC   HOSTĚRADICE 

 
Obecně závazná vyhláška 

obce Hostěradice 
č. 1/2007, 

 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

  

Zastupitelstvo obce Hostěradice se na svém zasedání dne 28.11.2007 usnesením č. 18/2007 
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb.  o obcích (obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

Čl. 1. 
Úvodní ustanovení 

 
 (1) Obec Hostěradice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za uží-
vání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). 
 
  (2) Správu poplatku provádí obecní úřad. 
 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku, poplatník 

 
 Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb.,                      
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.1, 2 

 
 

Čl. 3  
Veřejné prostranství 

 
 Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně 
uvedená v příloze č. 1 a graficky znázorněná na katastrální mapě v příloze č. 2. 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se ro-
zumí 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, spor-
tovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 
2 Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství  
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Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

 
 (1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo 
a  výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nej-
později v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení užívání ve-
řejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů. 
 
 (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdě-
lit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, po-
kud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo               
a IČ.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla 
účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské 
činnosti.  
 
  

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 
 (1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 
 
 
a) provádění výkopových prací 
 

5,-/m2/den 

 
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje, 
    včetně poskytování prodeje z vozidel a přívěsů 
 

20,-/m2/den 

 
c) za umístění stavebních zařízení a skládek materiálu 
 

1,-/m2/den 

 
d) za umístění reklamního zařízení a zařízení pro poskytování služeb 
 

10,-/m2/den 

 
e) prostor pro informace o pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí (pla- 
    kátovací plochy) 
 

ZDARMA 

 
f) za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 
 

2,-/m2/den 

 
g) za užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 
 

 
2,-/m2/den 

 
h) za užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 
 

10,-/m2/den 
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 (2) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stej-
ném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou. 

 
 
 

Čl. 6. 
Splatnost poplatku 

 
 (1) Při užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 30 dnů, nejpozději v den, 
kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato 
 (2) Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů, je možné poplatek 
rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou splátek : 
a) první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství  
    započato 
b) druhá splátka nejpozději do 10 dnů po skončení užívání veřejného prostranství 
 
 

Čl. 7 
Osvobození a úlevy 

 
1.     Od poplatku za užívání veřejného prostranství se osvobozují: 
   a) uživatelé, kteří zde pořádají kulturní a společenské akce, jejichž výtěžek je určen na cha - 
       ritativní akce a veřejně prospěšné účely 
  b) uživatelé, kteří zde pořádají kulturní a společenské akce bez vstupného 
  c) stavebníci rodinných domů po dobu stavby, nejdéle však do 3 měsíců po uplynutí termínu 
      pro dokončení stavby stanoveného ve stavebním povolení nebo ohlášení stavby 
  d) Obec Hostěradice 
2.     Úlevy v platbě poplatku se neposkytují. 
 

Čl. 8 
Navýšení poplatku 

 
(1) Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle  

§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.3 
(2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto 

obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce ka-
lendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla (§ 12, odst. 1 zákona o MP) .4 

(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 nebo plátce o tomto 
úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce 
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. (§ 12, odst. 2 ZMP) .5 

                                                 
3 Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výmě-
rem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnáso-
bek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
4 Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výmě-
rem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnáso-
bek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
5 Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výmě-
rem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnáso-
bek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
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          (4) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek 
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. (§ 16 ZMP) .6 

 
Čl. 9 

Zrušovací a přechodné ustanovení 
 
 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2003  „ O místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství“.  Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závaz-
né vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky. 

 
 

Čl. 10 
Účinnost 

 Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2008 . 
         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
……………………  ………………………… 
     Jan Burger      Marek Šeiner 
  místostarosta starosta 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  14.12.2007 
 
Sejmuto z úřední desky dne:       30.12.2007 
 
 
 
 
 
Přílohy : 
Příloha č.1. – Parcelní čísla veřejného prostranství 
Příloha č.2. – Katastrální mapy s vyznačením veřejného prostranství ( k.ú. Hostěradice,  
                      Chlupice, Míšovice ) 

                                                 
6 Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výmě-
rem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnáso-
bek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 


