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Pořadové číslo: 21/4

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 20.11.2013

Předloha pro 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční 
dne 09.12.2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí Odboru ekonomiky
Mgr. PETR KAROLA, vedoucí Odboru vnitřní správy
Mgr. JANA HRUBÁ, vedoucí oddělení právního
Ing. MILENA LANŽHOTSKÁ, vedoucí oddělení místních příjmů

Název materiálu:

Obecně závazná vyhláška č…/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2013, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 80. schůzi dne 13.11.2013 a svým 
usnesením poř. č. 2894/80/3/2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
usnesení, tak jak bylo uvedeno v návrhu na usnesení.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje Zastupitelstva města Přerova schválit usnesení v navrženém 
znění. 
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Odbor vnitřní správy, oddělení právní

Odbor vnitřní správy, oddělení právní konstatuje, že předkládaný návrh obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je v souladu se zákonem. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov má na svém území zaveden místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství v současné době Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2010, o místním poplatku 
za  užívání veřejného prostranství,  ve znění  Obecně  závazné  vyhlášky  č. 4/2011  a Obecně  
závazné vyhlášky č. 7/2012. 

Do Zastupitelstva města Přerova je předložen návrh nové obecně závazné vyhlášky, která 
se od stávající  vyhlášky liší následovně:

a) v příloze dochází  k rozšíření počtu míst veřejného prostranství o další 4 místa. Jedná 
se o nové ulice, jejichž názvy byly schváleny Zastupitelstvem města Přerova 
v průběhu letošního roku, a to ulici: 

 Jarní, místní část Přerov I – Město, Zóna II. B vyhlášky 

 Úzká, místní část Přerov VI – Újezdec, Zóna  III vyhlášky

 Nad Úvozem, místní část Přerov VII – Čekyně, Zóna III vyhlášky  

 Na Výsluní, místní část Přerov XI – Vinary, Zóna III vyhlášky  

b) v čl. 6  písm. h) týkající se denní sazby poplatku za vyhrazení parkovacího  místa   
pro osobní vozidlo a v čl. 6  písm. f) bod 1 týkající se denní sazby poplatku 
za umístění reklamních zařízení dochází k „technické úpravě sazby“; stávající 

denní sazba, která je stanovena částkou za den, se mění na částku za den a m².

Důvodem je doporučení Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 
v právním rozboru návrhu obecně závazné vyhlášky, které obdržel Odbor ekonomiky 
dne 19.11.2013. Přestože je v něm potvrzena zákonnost navrhované obecně závazné 
vyhlášky, je zde doporučeno upravit stávající sazbu v čl. 6  písm. h) týkající se denní 
sazby poplatku za vyhrazení parkovacího  místa   pro osobní vozidlo a v čl. 6  písm. f) 
bod 1 týkající se denní sazby poplatku za umístění reklamních zařízení.
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra se odkazuje  na ustanovení 
§ 4 odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), ve kterém se nepřipouští 
denní paušál, což u stávající denní  sazby bez uvedení m² se tak jeví. 

Odbor ekonomiky proto v tomto návrhu obecně závazné vyhlášky upravil předmětnou
denní sazbu se zachováním proporcionality, kdy měsíční paušální částka je vždy 
výhodnější než sazba stanovená na m² a den. Vycházel při tom ze stávající výše denní 
sazby a rozlohy parkovacího místa pro osobní vozidlo 9 m² (dle příslušných ČSN 
norem je od 9 m²).  
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      Stávající sazba poplatku v čl. 6 písm. f)  odst. 1 a písm. h)  obecně závazné vyhlášky:

(f)  za umístění reklamních zařízení
1. před vlastní provozovnou v Zóně I – Zóně III...........................100 Kč/měsíc,                                                                  
                                                                                                            10 Kč/den

(h)     za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo
   1. Zóna I, Zóna II.A.......…………………………………..… 2 000 Kč/měsíc, 

                                                                                                                    70 Kč/den, 
2. Zóna II.B..…………….….………………..………….…... 1 000 Kč/měsíc,

             35 Kč/den,
3. Zóna III……………….…………..………….…………….…500 Kč/měsíc,

                                                                                                                     18 Kč/den,

Navrhovaná sazba poplatku v čl. 6 písm. f) odst. 1 a písm. h) obecně závazné 
vyhlášky:

(f)  za umístění reklamních zařízení
1. před vlastní provozovnou v Zóně I – Zóně III..........……....  100 Kč/měsíc,  

                                                                                                       10 Kč/m2/den,

(h)     za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo
   1. Zóna I, Zóna II.A.......………………………………. …. 2 000 Kč/měsíc, 

                                                                                                                  8 Kč/m2/den, 
    2.   Zóna II.B..…………….….………………..…………... 1 000 Kč/měsíc,

           4 Kč/m2/den,
               3.   Zóna III…………….………….………….…………..……500 Kč/měsíc,
                                                                                                                   2 Kč/ m2/den,

Vzhledem k tomu, že stávající vyhláška byla již dvakrát novelizována, je z důvodu 
srozumitelnosti a přehlednosti jednotlivých ustanovení pro poplatníky a v souladu 
s doporučením Ministerstva vnitra ČR, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy 
v obdobné záležitosti, navržena obecně závazná vyhláška nová.

Jednotlivé druhy místních poplatků jsou stanoveny v zákoně o místních poplatcích.
V ustanovení § 4 citovaného zákona je poplatek za užívání veřejného prostranství vymezen 
následovně:

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. Z akcí 
pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně 
prospěšné účely, se poplatek neplatí.

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
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3) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého 
parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené. 

4) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10,- Kč za každý i započatý m2 

užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství 
k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec 
zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo 
roční paušální částkou.

Účelem předmětného poplatku je vedle příjmu do rozpočtu města regulace zvláštního užívání 
veřejného prostranství. Pro účely zpoplatnění je nezbytné vymezit v obecně závazné vyhlášce 
veřejná prostranství, jež jsou předmětem zpoplatnění. Obec musí provést přesnou specifikaci 
veřejných prostranství pro jejich zvláštní užívání uvedením názvu místa nebo jiným  
způsobem  blíže  charakterizovat  jejich  umístění  v obci,  aby byla vyloučena jejich záměna
a aby nebyla narušena právní jistota občanů.  

Informace z ustanovení vybraných článků navrhované Obecně závazné vyhlášky 
č…../2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1) Veřejná prostranství jsou specifikována v čl. 1 a jsou vymezena těmito 3 zónami: 
 Zóna I (veřejné prostranství v prostoru centra města s výčtem ulic, které tuto zónu 

ohraničují),
 Zóna II (v členění na Zónu II.A a Zónu II. B, což jsou ostatní veřejná prostranství 

v Přerově I-Městě a v Přerově II-Předmostí),
 Zóna III (ostatní veřejná prostranství na ostatním území města tj. Přerov III-Lověšice 

až Přerov XIII-Penčice).

2) Sazba poplatku je diferenciována podle výše uvedených zón a je stanovena v čl. 6 
následovně: 
 na m² a den u záboru veřejného prostranství z důvodu provádění výkopových prací, 

za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb, za umístění 
zařízení sloužících pro poskytování prodeje, za umístění zařízení sloužících 
pro poskytování služeb a za umístění stavebních zařízení a umístění skládek 
v souvislosti s odstraněním havárií, za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných 
atrakcí, za umístění reklamních zařízení před vlastní provozovnou a za vyhrazení 
trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla,

 měsíční paušální částkou za umístění reklamních zařízení před vlastní provozovnou 
a za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla.

3) Splatnost poplatku je stanovena v čl. 7:
 u měsíční paušální částky je splatnost prvním dnem příslušného kalendářního měsíce, 

 u denní sazby je splatnost jednorázově do pěti dnů  po zániku poplatkové povinnosti, 
pokud ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti došlo v příslušném kalendářním roce. 
Pokud užívání veřejného prostranství a tím i poplatková povinnost přechází do dalšího 
kalendářního roku,  je splatnost stanovena ve dvou splátkách, a to u první splátky 
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do 31.12. příslušného kalendářního roku, u druhé splátky je splatnost stanovena do 5 
dnů po zániku poplatkové povinnosti v následujícím kalendářním roce. 

4) Osvobození od poplatku je vymezeno v čl. 8:
 v odst. 1 je specifikováno zákonné umocnění osvobození dle ustanovení § 4 odst. 1 a 3 

citovaného zákona o místních poplatcích (poplatek se neplatí za vyhrazení trvalého 
parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou a z akcí pořádaných na veřejném 
prostranství, jejichž výtěžek je určen na  charitativní a veřejně prospěšné účely),

 v odst. 2 jsou vymezeny ostatní kategorie poplatníků, které jsou od poplatku 
osvobozeny a byly schváleny orgány města v minulosti, a to:                                                                                                    
a) město a jím zřízené příspěvkové organizace, 
b) právnické osoby, ve kterých má město majetkovou účast, při akcích, ve kterých je 

město spolupořadatelem,  
c) poplatníci, kteří provádějí opravy uličních fasád, a to po dobu 30 kalendářních dnů 

od zahájení stavebních prací,
d) poplatníci, kteří umisťují skládky materiálu a paliva  na veřejném prostranství,  

pokud budou tyto skládky odstraněny do 48 hodin a v následujících 15 dnech 
nebudou opakovány,

e) poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství a současně jsou vlastníky pozemků, 
které toto veřejné prostranství tvoří,

f) poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství a současně jsou nájemci pozemků, 
které toto veřejné prostranství tvoří.

5) Navýšení poplatku je vymezeno v čl. 9.
V odst. 2 se stanovuje konkrétní výše sankce v případě nezaplacení  poplatku   v  termínu   
splatnosti,   a  to 50% sazby poplatku.  

Ekonomické údaje
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Přílohy:
 Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška č. …/2013, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

 Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 

 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


