
Pořadové číslo: 8/5

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 2.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky
Milena Lanžhotská, Ing.

Název návrhu:

Obecně závazná vyhláška č...../2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 21. schůzi dne 25.6.2015 a podala návrh
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Kancelář tajemníka, oddělení právní

Kancelář tajemníka, oddělení právní konstatuje, že z hlediska legislativně technického nemá k obsahu 
návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, žádné námitky.



Důvodová zpráva

Statutární město Přerov (dále jen „město“) v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), má na svém území 
zaveden místní poplatek za užívání veřejného prostranství, a to Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2013, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen „vyhláška č. 7/2013“), kterou vydalo 
Zastupitelstvo města Přerova dne 09.12.2013 s účinností od 01.01.2014. Do orgánů města je 
předkládána novela vyhlášky, ve které dochází k následujícím změnám:

1) navrhuje se osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří užívají veřejné prostranství 
způsobem,              který je ve veřejném zájmu města v souvislosti s akcemi, v nichž je město 
spoluúčastníkem, 

2) aktualizuje se příloha č. 1 vyhlášky č. 7/2013, v níž je podrobně uveden seznam veřejných                 
prostranství, která podléhají zpoplatnění, a to z důvodu doplnění nově pojmenovaných ulic a 
úprav                psaní názvů míst s více slovy podle současných pravidel českého pravopisu.

ad 1) 

V rámci zákonného zmocnění dle zákona o místních poplatcích může obec podle svých podmínek a 
potřeb upravit v obecně závazné vyhlášce vlastní okruh poplatníků pro osvobození. Běžně se v obecně 
závazných vyhláškách vyskytují osvobození pro potřeby obce. 

Ve stávající obecně závazné vyhlášce č. 7/2013 je v současné době z tohoto důvodu v čl. 8 odst. 2 
písm. a)  a b) od poplatku osvobozeno město a jím zřízené příspěvkové organizace a rovněž právnické 
osoby, ve kterých má město majetkovou účast, při akcích, ve kterých je město spolupořadatelem.  

Z důvodu zohlednění smluvního nebo obdobného vztahu mezi městem a fyzickou nebo právnickou 
osobou, která užívá veřejné prostranství způsobem, který je ve veřejném zájmu města v souvislosti s 
akcemi, v nichž je město spoluúčastníkem, je nově navrženo pro tyto poplatníky osvobození. 

Úplné znění čl. 8 obecně závazné vyhlášky č. 7/2013, tj. vč. navrhovaného osvobození bude tedy 
následující:

(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou1,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a 

veřejně prospěšné účely2. 

(2) Od poplatku se dále osvobozují:
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 užívají veřejné prostranství způsobem, který je ve veřejném 

zájmu města                  v souvislosti s akcemi, v nichž je město spoluúčastníkem,
d) poplatníci, kteří provádějí opravy uličních fasád, a to po dobu 30 kalendářních dnů od                              

zahájení stavebních prací,

                                                     
1 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
2 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích



e) 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,

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

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

ad 2) 

Pro účely poplatkové povinnosti za zvláštní užívání veřejného prostranství je doporučeno místa, která 
tomuto poplatku podléhají, specifikovat v obecně závazné vyhlášce. Součástí obecně závazné 
vyhlášky               č. 7/2013 je proto příloha č. 1, v níž je uveden seznam míst veřejných prostranství, 
která podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství dle čl. 3 odst. 1 citované 
vyhlášky. Vzhledem k tomu, že došlo      k pojmenování dalších nových ulic na území města, které se 
týkají režimu zpoplatnění, jsou navrženy                  k doplnění do seznamu přílohy č. 1. Jedná se tyto 
místa:

 ulice: Gen. Fajtla, Kotasova, Markulčekova, Pavla Nováka, místní část Přerov I – Město,              
Zóna II. B, 

 ulice: Ke Kočířům, U Cihelny, místní část Přerov X – Popovice, Zóna III.  

Dále se již jedná jen o technickou úpravu, kdy v příloze č. 1 dochází ke sjednocení psaní názvů míst s 
více slovy podle současných pravidel českého pravopisu (nyní jsou uvedeny tak, jak byly dříve 
schváleny Zastupitelstvem města Přerova).  

Přílohy: 
 Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška č…./2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná            

vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


