OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 5/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 4/2011 dne 05.05.2011 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 (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Tišnov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Tišnov (dále jen „správce poplatku“).1)
Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových
a televizních děl.2)
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3)
Článek 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, jejichž výčet je
uveden v příloze. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne,
kdy toto užívání fakticky skončilo.
1)
2)
3)

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději pět dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší, než pět dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede4)
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých 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,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně
skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od
poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.5)
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6)
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění zařízení sloužících pro krátkodobé poskytování služeb (po
dobu maximálně 10 dní) ............................................................................
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje textilního a
průmyslového zboží, obuvi a elektroniky ...................................................
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování krátkodobého prodeje
zemědělských produktů (po dobu maximálně 10 dní) ................................
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování krátkodobého prodeje
ostatního sortimentu (po dobu maximálně 10 dní ) ...................................
e) za provádění výkopových prací ..................................................................
f) za umístění skládek ....................................................................................
4)
5)
6)

§ 14a odst. l zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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10 Kč
100 Kč
30 Kč
50 Kč
5 Kč
10 Kč

g)

h)
i)
j)

za umístění stavebních zařízení
- lešení ........................................................................................................
- ostatních stavební zařízení ........................................................................
za umístění reklamních zařízení (s výjimkou reklamních zařízení typu
„A“ a obdobných stojanů) ..........................................................................
za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí ........
za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
a akce pro potřeby filmových a televizních děl ..........................................

(2) Město Tišnov stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění zařízení sloužících pro dlouhodobé poskytování
služeb (po dobu delší než 10 dní ) ..............................................
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování dlouhodobého
prodeje
zemědělských produktů a ostatního sortimentu
s výjimkou textilního a průmyslového zboží, obuvi a
elektroniky (po dobu delší než 10 dní ) .......................................
c) za umístění reklamních zařízení typu „A“ a obdobných stojanů

2 Kč
10 Kč
10 Kč
10 Kč
10 Kč

100 Kč/m2/měsíc

500 Kč/m2/měsíc
150 Kč/měsíc

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu do 1 měsíce jednorázově nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu od jednoho do tří měsíců jednorázově
nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství,
c) při užívání veřejného prostranství po dobu tří měsíců a delší v čtvrtletních splátkách,
vždy nejpozději do posledního dne měsíce kalendářního čtvrtletí.
(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 30 dnů ode dne započetí užívání veřejného
prostranství.
(3) 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.
(4) Způsob placení poplatku upravuje zvláštní právní předpis.7)
Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen
na charitativní a veřejně prospěšné účely.8)
(2) Od poplatku se dále osvobozuje užívání veřejného prostranství:
a) související s odstraňováním následků havárie nebo živelné pohromy,
b) související s rekonstrukcí inženýrských sítí nebo stavbou po dobu platnosti
a v rozsahu stanoveném ve stavebním povolení, nejdéle však na 1 rok,
c) za umístění stavebního zařízení a skládek a provádění výkopových prací na dobu ne
delší než 24 hodin,
d) při kulturních či sportovních akcích, na které není vybíráno vstupné,
7)

§ 163-166 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

8)

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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e) pokud jej užívá vlastník pozemku, který je veřejným prostranstvím,
f) pokud jej užívá město Tišnov nebo organizační složky zřízené městem Tišnovem.
(3) Úlevy se nepřipouští.
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem.9)
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10)
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 13/2003
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 23.10.2003, ve znění vyhlášek
č. 1/2004 ze dne 12.02.2004 a č. 7/2004 ze dne 06.05.2004.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
9)
10)

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Radovan Klusák v.r.
1. místostarosta města Tišnova

Jan Schneider v.r.
starosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:

9. května 2011

Datum snětí z úřední desky:

25. května 2011
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Příloha

Veřejná prostranství na území města Tišnova
Veřejná prostranství na území města Tišnova jsou vymezena plochami komunikací a veřejné
zeleně v intravilánu města a městských části, které jsou v Katastru nemovitostí označeny jako
druh pozemku „ostatní plocha“ a způsobem využití „ostatní komunikace“, „zeleň“ nebo
„silnice“. Na území k.ú. Tišnov jsou uvedena výčtem ulic, na území místních částí parcelními
čísly příslušných pozemků.
Na území města Tišnova, k.ú. Tišnov, jsou výše uvedené pozemky veřejnými
prostranstvími v následujících ulicích:
Alšova
Bezručova
Brněnská
Cáhlovská
Cihlářská
Černohorská
Červený mlýn
Dlouhá
Dobrovského
Drbalova
Družstevní
Dřínová
Dvořáčkova
Dvořákova
Erbenova
Formánkova
Halasova
Halouzkova
Hanákova
Havlíčková
Hornická
Horova
Hradčanská
Hřbitovní
Husova
Hybešova
Hynka Bíma
Chodníček
Jamborova
Janáčkova
Jiráskova
Jirchářská
Jungmannova

K Čimperku
Karasova
Klášterská
Koráb
Kostelní
Koželužská
Králova
Kukýrna
Kvapilova
Květnická
Lomnická
Mahenova
Máchova
Majorova
Marie Pavlíkové
Mánesova
Mlýnská
Mrštíkova
Na Honech
Na Hrádku
Na Kopečku
Na Loukách
Na Mlékárně
Na Nové
Na Rybníčku
Na Zahrádkách
Nádražní
nám. 28. října
nám. Komenského
nám. Míru
Nerudova
Neumannova
Olbrachtova
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Ostrovec
Osvobození
Parolkova
Pod Květnicí
Polní
Procházkova
Purkyňova
Ráboňova
Radniční
Ranného
Revoluční
Riegrova
Smetanova
Smíškova
Svatopluka Čecha
Těsnohlídkova
Trmačov
Trnec
Tyršova
U Humpolky
U Hvozdy
U Lubě
U Náhonu
U Pily
U Střelnice
U Svratky
U Tratě
Valova
Vrchlického
Wágnerova
Za Krétou
Za Mlýnem

V intravilánu místních částí Hajánky a Hájek, k.ú. Hájek u Tišnova, jsou veřejnými
prostranstvími pozemky p.č.:
50/1
50/2
113
128
144/1
192/1

193/1
230
247
284
286
311

324/1
234/2
330/2
336
352/1

352/2
384
402
489
945-968

V intravilánu místní části Jamné, k.ú. Jamné u Tišnova, jsou veřejnými prostranstvími
pozemky p.č.:
98/4
98/5

102
105

108/1
150

158
171/1

502
503

V intravilánu místní části Pejškov, k.ú. Pejškov u Tišnova, jsou veřejnými
prostranstvími pozemky p.č.
66/1
66/22
66/25

324/1
324/2

325
327
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328/2
330

324/1
346

