Město Strakonice
Zastupitelstvo města Strakonice
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Strakonice
č. 2/2020
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 26.02.2020 usnesením
č. 117/ZM/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) 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 (dále jen „tato vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Strakonice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je Městský úřad Strakonice.1
Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí 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,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
Článek 3
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze. Tato
příloha tvoří nedílnou součást vyhlášky.
Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1)

1

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání
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veřejného prostranství po dobu jednoho dne je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den, kdy k užívání veřejného prostranství dojde. Pokud tento den připadne
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti
nejblíže následující pracovní den.
(2)

V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech,
b) 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,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob,
místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících
vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručování.5

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své
úřední desce.7

Článek 5
Sazba poplatku
(1)

4

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb (zejména mobilních stánků, pultů, stolků) .......................................10 Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje při Václavské pouti:
1. malé stolky do 1 m2 ..............................................................................50 Kč
2. stánky a ostatní prodejní zařízení ......................................................100 Kč
3. automobil, vozík, přívěs ....................................................................100 Kč
c) za umístění stavebních zařízení ...................................................................2 Kč
d) za umístění reklamních zařízení .................................................................10 Kč
e) za umístění zařízení cirkusů .......................................................................10 Kč
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí......................100 Kč
g) za umístění skládek .......................................................................................3 Kč
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h)
i)
j)
k)

(2)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní a reklamní akce..................10 Kč
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
.....................................................................................................................10 Kč
pro provádění výkopových prací ...................................................................2 Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
1. pro osobní vozidla ..................................................................................5 Kč
2. pro vozidla určená pro silniční dopravu a přepravu .............................10 Kč

Město stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
…………………………………………………………………… 5 000 Kč/týden
b)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
1. pro osobní vozidla ………………………………………....... 3 000 Kč/rok
2. pro vozidla určená pro silniční dopravu a přepravu ………… 5 000 Kč/rok

Článek 6
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek ve stanovené výši podle Článku 5, odst. 1) je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 30 dnů nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 30 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů
ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.

(2)

Poplatek stanovený paušální částkou podle Článku 5, odst. 2) je splatný v den zahájení
užívání veřejného prostranství.

(3)

Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Článek 7
Osvobození a úlevy
(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na
charitativní a veřejně prospěšné účely8.

(2)

Od poplatku se dále osvobozují:
a) užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní
potřeby jeho vlastník nebo nájemce vlastníka,
b) kulturní nevýdělečné akce pořádané na veřejném prostranství (bez vstupného),
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c)

d)
e)

akce, které jsou pořádány základními složkami integrovaného záchranného systému,
uvedenými v § 4 odst. 1) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému, v platném znění,
užívání veřejného prostranství organizacemi, jejichž zakladatelem nebo
zřizovatelem je město Strakonice,
nájemci a vypůjčitelé pozemků ve vlastnictví města Strakonice, jedná-li se o najaté
či vypůjčené pozemky.

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.9

Článek 8
Navýšení poplatku
(1)

(2)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.10
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.04.2020.

...................................
Ing. Rudolf Oberfalcer
místostarosta
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..........................................
Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta

Příloha
k obecně závazné vyhlášce č. 2/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Seznam náměstí, která jsou veřejným prostranstvím:
Velké náměstí
Palackého náměstí
Seznam ulic, které jsou veřejným prostranstvím:
5. května
Alf. Šťastného
Arch. Dubského
Bahenní
B. Havlasy
B. Němcové
Baarova
Bavorova
Bažantnice
Bezděkovská
Blatenská
Borová
Boubínská
Březová
Bučkova
Budovatelská
Buková
Čelakovského
Českých lesů
Dopravní
Dr. Jiřího Fifky
Dražejov
Družstevní
Dukelská

Chelčického
Chmelenského
Jedlová
Jeronýmova
Jezerní
Jiráskova
K Dražejovu
K. Dvořáka
K Hajské
Kalvárie
Katovická
Kopretinová
Kosatcová
Kostermannova
Kochana z Prachové
Komenského
Kosmonautů
Krále Jiřího z Poděbrad
Krátká

Ellerova
Erbenova

Labutí
Lázeňská
Leknínová
Lesní
Lidická
Liliová
Lipová
Luční

Hajská
Hallova
Havlíčkova
Heydukova
Holečkova
Hradební
Hraniční
Hrnčířská
Husova

Máchova
Mánesova
Mezi Lesy
Mikoláše Alše
Mírová
Mládežnická
Mlýnská
Modlešovice
MUDr. K. Hradeckého

Na Dubovci
Na Hrázi
Na Jelence
Na Křemelce
Na Muškách
Na Ohradě
Na Ostrově
Na Rozhledech
Na Stráni
Na Stráži
Na Střelnici
Na Výsluní
nábřeží Otavy
Nábřežní
Nad Školou
Nádražní
Nebřehovická
Nerudova
Nová
Obránců míru
Otavská
P. Bezruče
Palackého náměstí
Pionýrská
Písecká
Plánkova
Pod Hájovnou
Pod Hliničnou
Pod Hradem
Pod Kuřidlem
Pod Lesem
Podskalí
Podskalská
Podsrp
Podsrpenská
Pohraniční stráže
Pomněnková
Povážská

Prácheňská
Prof. Skupy
Prof. A.B.Svojsíka
Přední Ptákovice
Ptákovická
Radomyšlská
Raisova
Rybniční
Sadová
Sasanková
Sídliště 1. máje
Skalní
Slunečná
Smetanova
Sokolovská
Spojařů
Stavbařů
Strojařů
Střela
Sv. Čecha
Školní
Šmidingerova
Šumavská
Švandy dudáka

Textiláků
Tisová
Tovární
Trachtova
Tržní
Tylova

Virt
Virtova
Vodárenská
Vodní
Volyňská
Vrchlického

U Blatenského mostu
U Blatského rybníka
U Cihelny
U Hajské
U Nádraží
U Náhonu
U Řepické zastávky
U Studánky
U Sv. Markéty
U Větrolamu
U Vodojemu
U Vrbiček
U Zahrádek
U Židovského hřbitova

Za Pilou
Za Rájem
Zahradní
Zámek
Zeyerovo nábřeží
Zvolenská
Zvonková
Želivského
Žižkova

V Holi
V Lipkách
V Ráji
Václavská
Větrná

Seznam parkovišť, která jsou veřejným prostranstvím:
parkoviště u OD Baťa v ulici U Sv. Markéty na pozemku p. č. 80 k.ú. Strakonice
parkoviště u České pošty ul. Podskalská na pozemku p. č.1330/2 k.ú. Strakonice
parkoviště před Priorem na pozemku p. č. 726/16, a č. 726/4, vše k.ú..Nové Strakonice
parkoviště před MěÚ na pozemku.p. č.1320/5 k.ú. Strakonice
parkoviště ve dvoře MěÚ, na pozemku st. p. č. 114/1 a č. 115/1
parkoviště u kina OKO na pozemku p. č. 847 k.ú.Nové Strakonice
parkoviště Beranův Dvůr na pozemku p. č. 1255/2, č. 1255/1, č. 1248/4, č. 1254/9, č. 1734,
č. 1735, vše k.ú. Strakonice
parkoviště pod nemocnicí na pozemku p. č. 1315/1 k.ú. Strakonice
parkoviště Na Dubovci na pozemku p. č. 491/1 a č. 491/4, vše k.ú. Nové Strakonice
parkoviště Pod Hradem na pozemku p. č. 6/1 k.ú. Strakonice
Seznam tržišť, která jsou veřejným prostranstvím:
tržiště pod Hvězdou tj. vydlážděná část pozemku p. č. 97/1 k.ú. Strakonice
tržiště u kostela Sv. Markéty na pozemku st. p. č. 308 k.ú. Strakonice

Seznam dalších prostor přístupných každému bez omezení:
prostor pro pořádání poutí pod Hvězdou na pozemku p. č. 97/3, č. 97/4, č. 97/1, č. 100/1 vše
k.ú. Strakonice
vstupy před supermarkety umístěné na pozemcích:
p. č. 377/4, č. 377/3, č. 382/1, vše k.ú. Strakonice, Katovická
p. č. 1255/3, č. 1248/23, č. 1248/7, vše k.ú. Strakonice, Ellerova
p. č. 1066/113 a č.1066/114, vše k.ú. Strakonice (u nádraží)
p. č. 726/18 a č. 726/17, vše k.ú. Nové Strakonice, Bezděkovská
Rennerovy sady
nádvoří strakonického hradu

