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OBEC SEBRANICE 
 

Obecně závazná vyhláška obce Sebranice č. 3/2012 
 

o poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
 
Obec Sebranice vydává dne 28. 12. 2012 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 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 Obce Sebranice 
 
 

Základní ustanovení 
 
1. Obec Sebranice (dále jen „obec“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství. 
 
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 
 
 
 

čl. 1 
Předmět poplatku 

 
1. Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění 
výkopových prací, umístění dočasných staveb 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. 
 
2. Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena 
jmenovitě v příloze k této vyhlášce. 
 

čl. 2 
Poplatník 

 
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným 
v čl. 1. 
 

čl. 3 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v 
odstavci 1 tohoto článku až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo. 
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čl. 4 

Ohlašovací povinnost 
 
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději ke dni 
vzniku poplatkové povinnosti. 
 

čl. 5 
Sazby poplatku 

 
a)  za umístění zařízení k poskytování služeb základní sazba 10,-- Kč za každý i započatý m2 
 a i započatý den 
 
b) za umístění prodejního zařízení (stánku, prodejního pultu, nebo jiného zařízení užívaného           
k prodejním účelům) základní sazba 50,-- Kč za každý i započatý m2 a i započatý den 
 
c) za umístění reklamního zařízení 
 
sazba     1,-- Kč za každý i započatý m2 a i započatý den 
paušální poplatek za kus:  týdenní   20,-- Kč 
    měsíční   100,-- Kč 
    roční    1 000,-- Kč 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
d) umístění stavebních zařízení a stavebního materiálu pro výstavbu a udržovací práce 1,-- Kč za 
každý i započatý m2 a i započatý den 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
e) umístění stavebních zařízení a stavebního materiálu souvisejícího s inženýrskými sítěmi, výkopy 
a překopy 1,-- Kč za každý i započatý m2 a i započatý den 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
f) umístění stavebních zařízení a stavebního materiálu pro bytovou výstavbu (novostavba, přístavba, 
nástavba, stavební úprava, stavební úpravy podléhající vydání rozhodnutí ve správním řízení)       
1,-- Kč za každý i započatý m2 a i započatý den 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
g) provádění výkopových prací 1,-- Kč za každý i započatý m2 a i započatý den 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
h) umístění skládek nestavebního materiálu 5,-- Kč za každý i započatý m2 a i započatý den, 
paušální částka: týdenní – 100 Kč 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
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i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti roční paušální 
částka 1 000 Kč 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti roční paušální 
částka 1 500 Kč 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti s přívěsem 
nebo návěsem roční paušální částka 3 000 Kč 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
 
l) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro přívěs roční paušální částka  1500 Kč 
 
m) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí 2 Kč za každý i započatý m2 a i 
započatý den 
 
n) užívání veřejného prostranství pro sportovní akce, filmovou televizní tvorbu 2,-- Kč za každý i 
započatý m2 a i započatý den 
 
o) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, mimo těch, které jsou 
ve vlastnictví obce Sebranice a jsou užívání na podkladě nájemní smlouvy uzavřené s obcí 
Sebranice 5,-- Kč za každý i započatý m2 i započatý den. 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
 

čl. 6 
Splatnost poplatku 

 
1. Poplatek placení paušální částkou je splatný do 3 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti 
 
2. Poplatek placený paušální částkou při trvalém užívání veřejného prostranství je poplatek splatný 
ke dni vzniku poplatkové povinnosti a dále vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku. 
 
3. Při stanovení výše poplatku základní sazbou je poplatek splatný do 3 dnů ode dne vzniku 
poplatkové povinnosti. 
 
4. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku všechny změny mající vliv na trvání jeho 
poplatkové povinnosti do 15 dní ode dne kdy nastaly. 
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čl. 7 
Osvobození a úlevy 

 
1. Poplatek se neplatí z akcí, pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na 
charitativní a veřejně prospěšné účely. 
 
2. Od poplatku jsou osvobozeny: 
a) sportovní a kulturní akce pořádané ve spolupráci s obcí Sebranice 
b) sportovní a kulturní akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného 
c) užívání veřejného prostranství pro filmovou a televizní tvorbu propagující obec Sebranice 
d) užívání veřejného prostranství ve vlastnictví obce, jež jsou užívána nájemcem na základě 
nájemní smlouvy nebo jiného smluvního vztahu 
 
e) užívání veřejného prostranství k účelům vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby 
zdravotně postižené 
 
f) užívání veřejného prostranství k umístění stavebního materiálu u staveb, terénních úprav, zařízení 
a udržovacích prací nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, uvedených v ustanovení § 103 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), 
nepřesáhne-li doba záboru 30 kalendářních dnů a stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 
uvedené v § 103 stavebního zákona budou v této době dokončeny. V případě, že nebude dodržena 
tato lhůta, vyměří se poplatek celý a to ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
g) užívání veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení a stavebního materiálu u bytové 
výstavby a staveb pro bydlení dva roky od pravomocného stavebního povolení, účinností 
veřejnoprávní smlouvy nebo ohlášení podle § 104 stavebního zákona, u staveb a garáží jeden rok od 
pravomocného stavebního povolení, účinnosti veřejnoprávní smlouvy nebo ohlášení podle § 104 
stavebního zákona 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
h) užívání veřejného prostranství k umístění lešení při provádění vnějších stavebních úprav, 
udržovacích prací (zejména fasád) domů, nepřesáhne-li doba záboru 30 kalendářních dnů za 
podmínky, že vnější stavební úpravy, udržovací práce budou v této době dokončeny. V případě, že 
nebude dodržena lhůta, vyměří se poplatek celý a to ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
i) užívání veřejného prostranství za účelem výkopových prací, umístění stavebních zařízení a 
skládek stavebního materiálu při údržbě, opravě či rekonstrukci komunikace, nepřesáhne-li doba 
záboru 20 dní. V případě, že nebude dodržena tato lhůta, vyměří se poplatek celý a to ode dne 
vzniku poplatkové povinnosti. 
 
není-li dohodou stanoveno jinak 
 
3. Ohlašovací povinnost u užívání veřejného prostranství dle čl. 4 zůstává zachována. 
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čl. 8 

Společná a závěrečná ustanovení 
 
1. Při plnění ohlašovací povinnosti poplatník nebo plátce uvede: 
 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor (rodné 
číslo), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro 
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech 
 
b) čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s 
podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce 
 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. 
 
2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu 
oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 
 
 

čl. 9 
Vyměření a navýšení poplatku 

 
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 
 
2. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. 
 
3. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků zvýší správce poplatku až 
na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 
 
4. Důvody pro osvobození a úlevy od poplatkové povinnosti je poplatník povinen správci poplatku 
náležitě prokázat. 
 
5. Kontrolní činnost provádí správce poplatku. 
 
 

čl. 10 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 
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čl. 11 

Účinnost 
 
Zato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
Roman Mikula       ing. Zdeněk Bednář 
starosta obce        místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 21.2.2013 
 
Sňato:  


