
Obecně závazná vyhláška obce Moravany č. 2/2007, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

Zastupitelstvo obce Moravany vydává dne 28.3. 2007 na základě ust. § 14 odst. 2 

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

s ust. § 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 (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 
Předmět poplatku 

(1) Obec Moravany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství (dále jen „poplatek“).  

(2) Poplatek 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. 
 

Čl. 2 
Veřejné prostranství 

Za veřejné prostranství se pro účely zpoplatnění dle této vyhlášky určují: všechny ulice a 

komunikace včetně chodníků na území obce Moravany, konkrétně znázorněná na mapě 

v příloze č. 1. 

 

Čl. 3 
Poplatník 

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství 

způsobem, uvedeným v čl. 1 odst. 2. 

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

zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení 

poplatku kterémukoli z nich. 

 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství 

nejpozději sedm dní před jeho započetím. V nepředvídaných případech ohlásí poplatník tuto 

skutečnost správci poplatku nejpozději do 24 hodin poté, co začal veřejné prostranství užívat. 

 (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 

příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-

li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, 



 2 

uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky  

z její podnikatelské činnosti. 
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m
2  

a každý i započatý den: 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb        10,- Kč, 

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje      10,- Kč, 

c) za provádění výkopových prací                                                                               5,- Kč, 

d) za umístění stavebního zařízení                                                                               5,- Kč, 

e) za umístění reklamního zařízení                                                                              5,- Kč, 

f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí                    10,- Kč, 

g) za umístění skládek                                                                                                10,-  Kč, 

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                5,-  Kč, 

i) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce                                                5,- Kč, 

j) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce                                             5,- Kč, 

k) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce                                             10,- Kč, 

l) za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč. 

 

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil                   2 400,-Kč/rok, 

b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil                3 600,- Kč/rok, 

c) za umístění prodejního zařízení                                                                        780,- Kč/rok, 

 

(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve 

stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.  
 

Čl. 6 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek podle čl. 5 odst. 1 je splatný prvního dne, kdy bylo s užíváním veřejného 

prostranství započato.  

(2) Poplatek podle čl. 5 odst. 2 je splatný do sedmi dnů po skončení užívání veřejného 

prostranství.  

 

Čl. 7 
Osvobození od poplatku 

Poplatku nepodléhají: 

(1) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen 

na charitativní a veřejně prospěšné účely 

(2) osoby zdravotně postižené, jimž bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném 

prostranství 

(3) poplatníci, kteří písemně oznámí užívání veřejného prostranství dle čl. 5 odst. 1 

písmeno g) můžou užívat toto prostranství bez poplatku do 10 kalendářních dnů 
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Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

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

poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 

nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se 

zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

(2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně 

závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce 

kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

(3) 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 uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce 

kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

(4) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek 

nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout. 

 

Čl. 11 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Moravany č. 3/2004 

 
 

Čl. 12 
Účinnost 

Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 11.4. 2007 

 

 

 

   

………………………….  ………………………… 

  Louženská Lada Mgr.     Václav Roček 

      místostarosta starosta 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.4.2007 

 

Sejmuto z úřední desky dne:     26.4.2007 
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. ...... 

 

Mapa veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejných 

prostranství 
 


