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Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010  

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 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:  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Obec Malešovice touto vyhláškou zavádí a vybírá místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství. 

2.  Výkon správy poplatku za užívání veřejného prostranství provádí Obecní úřad Malešovice 

(dále jen „správce poplatku“). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak. 

 

Článek 2  

Veřejné prostranství a definice pojmů 

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství kterým se rozumí: 

 umístění zařízení k užívání služeb 

 umístění prodejních nebo reklamních zařízení 

 umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 

 umístění skládek 

 vyhrazení trvalého parkovacího místa 

 užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce, potřeby tvorby filmových a 

televizních děl 

2. Veřejným prostranstvím dle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, místní 

komunikace chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 

omezení,  jsou  - li ve vlastnictví obce Malešovice 

3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí PO nebo FO, která užívá veřejné 

prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. 
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Článek 3 

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 

nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení 

užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů. 

 

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, 

příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, v případě  

právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona je 

poplatník povinen sdělit název (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající dle 

živnostenského nebo jiného zákona), obchodní firmu u právnické osoby zapsané do 

obchodního rejstříku, či název u ostatním právnických osob, dále  sídlo (příp. místo 

podnikání), IČ a DIČ. Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského 

nebo jiného zákona uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní 

prostředky z její  činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a jména a 

příjmení osob, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech 

jednat. 

  

Článek 4 

Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství: 

a)  za každý i započatý m
2
 a každý i započatý den za instalované pulty, stolky a kiosky 

k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, prostoru pro skládku zboží a 

vystaveného zboží ........................................................................................... 50,- Kč 

b)  za instalovanou buňku (např. typu unimo) k prodejním účelům, včetně 

manipulačního prostoru, prostoru pro skládku zboží a vystaveného zboží paušální 

částka: 

 do 10 m
2
 ....................................................................................... 5.000,- Kč/rok 

 od 10 do 20 m
2
 ............................................................................10.000,- Kč/rok 

 nad 20 m
2
...........................................10.000,- Kč/ rok + 50 Kč za každý i 

započatý m
2
 a každý i započatý den výměry nad 20 m

2
 

c)  za každý i započatý m
2
 a každý i započatý den pro letní zahrádku u provozovny 

…………………………………………………………………………………. 5,- Kč 

d)  za krátkodobé užívání veřejného prostranství na místě k tomuto účelu určeném 

(prostor před OÚ Malešovice) za každý i započatý m
2
 10,-Kč, nejméně však 30.- Kč 

+ MR – hlášení (poplatek za službu) ve výši 20,-Kč. Celkem nejméně 50,-Kč  
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 2.  Za užívání veřejného prostranství při prodeji pomocí vozidel zaplatí poplatník za každý i 

započatý m² a každý i započatý den: 

a)  z nákladního auta s návěsem ............................................................................ 100,- Kč 

b)  nákladního auta bez návěsu nebo traktoru s vlečkou ........................................ 100,- Kč 

c)  z obytného přívěsu za osobní auto, z osobního nebo dodávkového vozu, z nákladního 

přívěsu za osobní auto ...................................................................................... 100,- Kč 

d)  ručního vozíku ....................................................................................................  50,- Kč 

3. Za užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení při stavbě nebo 

rekonstrukci objektu, na dočasnou skládku materiálu všeho druhu a za účelem provedení 

výkopových prací. Poplatek bude účtován od čtvrtého dne  za každý i započatý m² a každý 

i započatý den ............................................................................................................   5,- Kč 

4. Za užívání veřejného prostranství na dočasnou skládku stavebního materiálu při stavbě 

nebo rekonstrukci rodinného domu, bytu, bytového domu. Poplatek bude účtován od 

čtvrtého dne  za každý i započatý m² a každý i započatý den .................................... 1,- Kč 

5.  Za vyhrazení trvalého parkovacího místa se stanovuje poplatek paušální částkou takto: 

a) dodávka, osobní automobil ....................................................................... 1000,- Kč/rok 

b)  nákladní automobil, vlečka, traktor .........................................................  3000,- Kč/rok 

c)  autobus ...................................................................................................... 5000,- Kč/rok  

6.  Za užívání  veřejného prostranství pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 

atrakcí, za každý i započatý m² a každý i započatý den .............................................. 5,- Kč 

7.  Za užívání veřejného prostranství k umístění či provozování reklamních zařízení, tj. 

písemných, obrazových, světelných a zvukových oznámení v rozměru do 2m
2
se stanovuje 

poplatek paušální částkou………………………………………..………..1000,- Kč/rok. 

Za každý další započatý  m
2
se stanovuje poplatek paušální 

částkou……………………………………………………………….………..300,- Kč/rok 

8.  Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby 

filmových a televizních děl za každý i započatý m² a každý i započatý den 

………………………………………………………………………………………10,- Kč 
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Článek 5 

Osvobození 

Od poplatku je osvobozeno: 

a)  vyhrazení trvalého parkovacího místa pro držitele průkazu TP , ZTP a  ZTP/P   

b)  užívání veřejného prostranství, ke kterému dochází na základě nájemní smlouvy uzavřené 

s obcí Malešovice, 

c)  užívání veřejného prostranství organizacemi zřízenými městem a organizacemi zřízenými 

Jihomoravským krajem, 

d)  užívání veřejného prostranství při provádění výkopových prací, včetně umístění 

stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi, prováděné za účelem 

budování, rekonstrukcí, oprav a údržby technických sítí ve vlastnictví obce Malešovice a 

při provádění těchto prací pokud jsou hrazeny z rozpočtu obce Malešovice. 

Článek 6 

Splatnost poplatku 

 1. Poplatek je splatný: 

a)  při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo 

s užíváním veřejného prostranství započato, 

b)  při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů nejpozději v den, kdy 

užívání veřejného prostranství skončilo, 

c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný nejpozději 

poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci. 

d)  poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.3. kalendářního roku.  

2.  Poplatek lze uhradit dopředu nejvýše na dobu jednoho roku. Toto ustanovení se týká 

veškerých druhů zpoplatnění užívání veřejného prostranství v obci Malešovice. 

  

Článek 7 

Navýšení poplatku 

 Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1] 

http://www.pohorelice.cz/article.asp?nDepartmentID=7&nArticleID=2415&nLanguageID=1#_ftn1
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 Článek 8 

Zrušovací ustanovení 

 

Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Malešovice č. 1/2001, o místních poplatcích. Na 

právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují 

ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky. 

 

 

Článek 9 

Účinnost 

  

Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Zdeněk Pavlík                                                                     Vladimír Becha 

           starosta obe                                                                        místostarosta  obce 

 

Vyvěšeno:  01.12.2010 

Sňato:         17.12.2010 

  

 

 

 

 

[1] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 

výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na 

trojnásobek.  

 

http://www.pohorelice.cz/article.asp?nDepartmentID=7&nArticleID=2415&nLanguageID=1#_ftnref1
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