
 
O B E C    P O L E V S K O      

 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   
 

Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 14.3.2007 usnesením  
č. 50. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  ve  znění  
zákona  č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Obec Polevsko  touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) zavádí místní poplatek za 
užívání veřejného prostranství (dále jen “poplatek”). Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad 
Polevsko. Na řízení o poplatcích se vztahuje zvláštní zákon1).  
 

Čl. 2 
Veřejné prostranství  

Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky považují prostranství konkrétně uvedená  
v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2.  
 

Čl. 3 
Předmět poplatku  

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných 
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních zařízení nebo 
reklamních zařízení, zařízení  cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, 
vyhrazení trvalého parkovacího místa.  
  

Čl. 4 
Poplatník 

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným  
v  čl. 3. 

Čl. 5 
Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného 
prostranství nejméně 5 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu 
kratší než dva dny 2 dny, nejpozději v den zahájení užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, 
neděli nebo státem uznaný svátek, poplatník splní ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní 
den.  
2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit tuto skutečnost do dvou 
dnů správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu a zároveň uvést rozsah záboru v m2.  
3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, 
jméno, adresu trvalého pobytu a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ,  
jde-li o právnickou osobu. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským 
subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky 
z její podnikatelské činnosti.   

 
 
 
 



Čl. 6 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným 
v čl. 3 až do dne, kdy toto užívání skončilo.   

 
Čl. 7 

Sazba poplatku 
1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2  a každý i započatý den 
užívání veřejného prostranství: 
a) za provoz lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí ………………………….    5,-  Kč    
b) za skládky všeho druhu (s výjimkou stavebního materiálu) …………….   5,-  Kč  
c) za umístění stavebního materiálu a stavebních zařízení  ………………...  2,-  Kč 
d) za umístění dočasných staveb a zařízení pro prodej (stánek, kiosek) 

za krátkodobé užívání, tj. do 30 dnů včetně  ……………………………  40,-  Kč 
za dlouhodobé užívání, tj. více než 30 dnů ……………………………..  30,-  Kč 

e) za umístění reklamních zařízení ………………………………………… 10,-  Kč 
f) za umístění zařízení k poskytování služeb ……………………………         Kč 

 
   1) Poplatek stanovený roční paušální částkou  
       vyhrazení trvalého parkovacího místa …………………………………   500,- Kč 

  Poplatku nepodléhá vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.   
 
 

Čl. 8 
Splatnost poplatku 

1)  Poplatek je splatný 
a)  při užívání veřejného prostranství po dobu nejdéle 5 dnů včetně, nejpozději v den, kdy bylo 
užívání veřejného prostranství započato, 
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů, nejpozději v den, kdy užívání 
veřejného prostranství skončilo, 
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30. března příslušného kalendářního 
roku      
 
2) Připadne-li lhůta splatnosti na soboru, neděli nebo státem uznaný svátek, dnem splatnosti je 

nejblíže následující pracovní den.  
 
 

 Čl. 9 
1) Nebude-li poplatek  zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek.  
2) Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto  vyhláškou, může mu být 
uložena pokuta za nepeněžité plnění dle zvláštního zákona1). 

 
 

Čl. 10 
1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto  vyhláškou, lze dlužné 
částky vyměřit nebo doměřit  do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla. 
2) 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 
uvědoměn.   Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla.  
 
 

 



Čl. 11 
Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela 
nebo částečně  prominout.  
 

 
Čl. 12 

Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  vyhlášení.  
 
 
1) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

 
  
 

 
            Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová  
               místostarosta                                                                                starostka  
 
 
 
 
Vyvěšeno (vyhlášeno) na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 
 
 
 

 
 

P ř í l o h a č. 1 
 

k obecně závazné vyhlášce č. 3/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
 

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství zde konkrétně uvedená:  
 
 

Veřejné prostranství Parcelní číslo 
náves 756,771/3,768/8 
místní komunikace 841,890,889 
místní komunikace 875/3,836/5,862/1 
místní komunikace 836/4,856 
místní komunikace 903,839,836 
prostor před parkem  - 
místní komunikace 762/8,844/1,843,894/9,897
prostor před obchodem 769,768/18,768/5,768/16 
prostor před restaurací 757 
prostor před kostelem - parkoviště 940/1,13 
prostor u rybníčka  ½,   836/2,836/6 
prostor u školního hřiště 48/1 
 
 
 
 



P ř í l o h a  č. 2 
 
 

k obecně závazné vyhlášce č. 3/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství vyznačená na této mapce:  
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