
Obecně závazná vyhláška 

Města Budyně nad Ohří č. 2/2004 

o místním poplatku  za užívání veřejného prostranství 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo dne 15.3.2004 podle ustanovení § 14 odst.2 

zákona č. 565/1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanoveními §10 písm. d), a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

 

 

 

Oddíl I.  

Základní ustanovení 

 

 
Článek 1 

 

1. Město Budyně nad Ohří vybírá poplatek za užívání veřejného prostranství. 

 

2. Výkon správy těchto poplatků provádí Městský úřad Budyně nad Ohří v souladu               

se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 

není-li  zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

stanoveno jinak. 

 

 

 

 

Oddíl II. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 

 
Článek 2 

Předmět poplatku 

 

1.  Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění  

     výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodej 

     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 a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a  

     televizních děl. 

 

 2.  Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní 

a veřejně prospěšné účely , se poplatek neplatí. 

 

 

 



 

 

Článek 3 

Veřejné prostranství 

 

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky se rozumí veřejné prostranství vymezené § 

34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tzn. : 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a 

to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.Jejich konkrétní vymezení je uvedeno 

v příloze této vyhlášky. 

 

 

 

 

Článek 4 

Poplatník 

 

1. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem 

uvedeným v článku 2 této vyhlášky 

2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za 

zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit 

zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. 

 

Článek 5 

Ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti 

 

1. Poplatník, který bude užívat veřejné prostranství způsobem zakládajícím poplatkovou 

povinnost na delší dobu než 7 dní, je povinen nejméně 7 dní před jeho započetím 

oznámit písemně nebo ústně do protokolu  tuto skutečnost správci poplatku. V případě 

užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 7 dní je nutné splnit tuto povinnost 

minimálně 1 den předem. 

 

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 

příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo 

IČO. 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. 

 

3. S ohledem na ustanovení článku 5 této vyhlášky, je uživatel veřejného prostranství 

povinen oznámit správci  poplatku překročení dohodnuté doby a   výměry plochy 

převyšující dohodnutý rozsah užívání veřejného prostranství. Ohlášení je povinen 

učinit do dvou dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

 

4. Poplatek se platí  od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství 

způsobem uvedeným v článcích 2,3,4 až do doby, kdy toto užívání skončilo. 

 

5. Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku 

oznámit do 7 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo. 

 



Článek 6 

Sazby poplatku 

 

 

Sazby poplatku činí: 

 

1) Za použití veřejného prostranství k umístění zařízení sloužícího 

pro poskytování služeb a prodeje (stánků, pultů, kiosků k prodejním 

účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného 

zboží za m2 den                                                                                                 Kč   50,-  

 

2) Za použití jiného veřejného prostranství než vyhrazeného  

       k umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb a prodeje 

       (stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům včetně manipulačního 

       prostoru, zboží, vystaveného zboží) za m2 a den                                         Kč  100,-     

       

 

3) Za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení 

včetně lešení za m2 a den                                                                                 Kč     1,-   

                                                                     

4) Za použití veřejného prostranství  k umístění reklamního zařízení 

za m2 a den                                                                                                        Kč     2,- 

 

5) Za použití veřejného prostranství pro  provoz lunaparků, cirkusů 

a jiných podobných atrakcí za m2  a den                                                        Kč    4,- 

 

6) Za použití veřejného prostranství k umístění skládky 

 za m2 a den  (skládka stavebního materiálu při opravě obytného 

domu)                                                                                                                  Kč    1,- 

 

7) Za  vyhrazení trvalého parkovacího místa  pro osobní automobil  

o celkové hmotnosti do 3,5 t ročně                                                                   Kč 100,- 

 

8) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro jiné motorové  

vozidlo než je uvedeno v bodu č. 8, čl. 6 této vyhlášky za m2 a rok 

(u objektu železniční zastávky)                                                                       Kč  100,- 

 

     12)  V ostatních případech bude sazba činit za m2 a den                                    Kč   10,- 

 

 

Článek 7 

Osvobození od poplatku 

 

1. Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: 

a) akce pořádané na veřejném prostranství městem či jeho rozpočtovými a 

příspěvkovými organizacemi na území města 

b) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 

c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené 

d) akce, které jsou nahlášeny jako havárie 

e) předvolební mítinky 



 

2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci 

poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu: 

a) ve lhůtě stanovené v čl.5 této vyhlášky 

b) v případě vzniku osvobození po splnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě do 15-ti 

dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. 

 

3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na  

osvobození . 

 

 

Článek 8 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 

Poplatek se hradí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem 

uvedeným v čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a 

veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu. 

 

 

Článek 9 

Splatnost poplatku 

 

Poplatek je splatný: 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 měsíc nejpozději v den, kdy 

bylo s užíváním veřejného prostranství započato 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 1 měsíc je možno poplatek 

rozdělit na měsíční splátky, přičemž první splátka je splatná v den, kdy bylo 

s užíváním veřejného prostranství započato. Každá další měsíční splátka vždy do 5. 

dne příslušného měsíce 

c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den 

v příslušném týdnu nebo měsíci 

d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. ledna příslušného 

kalendářního roku 

e) připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve  

kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 

 

 

 

 

 

Oddíl III. 

Závěrečná ustanovení 

 
Článek 10 

Sankce 

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek 

platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou 

(neodvedenou) část může obec zvýšit na trojnásobek. 

 

 



 

Článek 11  

 

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může 

mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 

a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 12 

 

1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně 

závaznou vyhláškou obce, 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 uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce 

kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

 

Článek 13 

 

1. Rada města může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo 

jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 

2. Při podání žádosti dle odst. č. 1 poplatníka, který je stavebníkem, je nutno doložit 

stavební povolení nebo ohlášení stavby. 

 

Článek 14 

Zrušovací ustanovení  

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška města Budyně nad Ohří č. 3/99  

o místních poplatcích. 

 

Článek  15 

Účinnost  

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2004. 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                        Josef Bittner 

                        starosta města                                                             místostarosta 

 

 

 

 

 

          Vyvěšeno :                                                                             Sejmuto :  

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


