Město Kopřivnice
Obecně závazná vyhláška č. 6/2012,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 14.zasedání dne 13.12.2012 usnesením
č.314 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“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Kopřivnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)

Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Kopřivnici (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)

Předmětem poplatku je 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.

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, kterými jsou
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné
každému bez omezení (průchody, prostranství pod balkony a terasami), tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, v území, které je
graficky vyznačeno na mapě v přílohách č.1, č.2. Tyto přílohy 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.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději v den jejího vzniku. 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 uvede:
a)

b)

c)

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,
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti a podnikatelskou činností, v
případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
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 hospodářské, prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(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
Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství podle jednotlivých druhů zvláštního
užívání jsou uvedeny v sazebníku za zvláštní užívání veřejného prostranství, který tvoří
přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek ve výši stanovené podle platných sazeb uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky
je splatný nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství, není-li
stanoveno touto vyhláškou jinak. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je poplatek splatný nejblíže následující pracovní den.

(2)

Při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší je poplatek splatný nejpozději
v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(3)

Při výběru poplatku na místě (v hotovosti) je poplatek splatný ihned.

(4)

Měsíční paušální splátka je splatná nejpozději do patnáctého dne v daném měsíci, roční
paušální splátka je splatná nejpozději do patnáctého dne třetího měsíce zpoplatněného
období.

(5)

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnosti splnit, nejblíže následující pracovní den.

(6)

Poplatek se platí na účet města Kopřivnice, nebo v hotovosti prostřednictvím pokladny
Městského úřadu Kopřivnice nebo osoby pověřené správcem poplatku.

Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1)

Poplatek se neplatí:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
(2)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,1)
z akcí jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
za užívání veřejného prostranství za účelem umístění zařízení cirkusů,
za užívání veřejného prostranství vlastníky nebo spoluvlastníky dotčeného
pozemku (doloženo výpisem z katastru nemovitostí),
provozovatel lunaparku, který má v době konání poutě uzavřen smluvní vztah
s městem Kopřivnice, který jej opravňuje užívat pozemek, na němž je lunapark
umístěn.
za užívání veřejného prostranství neziskovými organizacemi bez vstupného.

Poplatku nepodléhá město Kopřivnice, příspěvkové organizace zřízené městem a
zhotovitelé staveb pro město Kopřivnice.

Čl. 9
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)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2013.

…………………………………………
místostarosta

……………………………………………..
starosta

--------------§ 3 písm. g) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 34 zákona č. 329/2011 Sb.

1)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

14.12.2012

Sejmuto z úřední desky dne:

02.01.2012

Příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce Města Kopřivnice č. 6/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Sazebník místních poplatků za užívání veřejného prostranství
1. Umístění prodejních zařízení (stánků, pultů)
Pol.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

sazba v Kč

100,- /m²/rok

Specifikace poplatkové povinnosti
Zabraná plocha za účelem umístění prodejních zařízení,
která jsou stavbami ve smyslu příslušných zákonných
ustanovení 1)

20,- /m²/den

Zabraná plocha za účelem umístění prodejních zařízení,
která nejsou stavbami ve smyslu příslušných zákonných
ustanovení 1) (mobilní stánky, pulty), mimo dobu konání
jarmarků – s nabídkou pěstitelských a chovatelských
přebytků

40,- /m²/den

Zabraná plocha za účelem umístění prodejních zařízení,
která nejsou stavbami ve smyslu příslušných zákonných
ustanovení 1) (mobilní stánky, pulty), mimo dobu konání
jarmarků

50,- /m²/den

Zabraná plocha za účelem umístění prodejních zařízení,
která nejsou stavbami ve smyslu příslušných zákonných
ustanovení 1) (mobilní stánky, pulty), v době konání
jarmarků

5,- /m²/den

Zabraná plocha za účelem umístění prodejních zařízení,
která nejsou stavbami ve smyslu příslušných zákonných
ustanovení 1) (plocha před kolaudovanou provozovnou)

70,- /m²/den

Zabraná plocha za účelem umístění prodejních zařízení,
která nejsou stavbami ve smyslu příslušných zákonných
ustanovení 1) (mobilních stánků, pultů), vč. užívané
manipulační plochy (zásobování, skladování, vystavení
zboží) v období konání poutě

5.000,- za rok do
8 m² zabrané plochy
a
400,- za rok
za každý m² nad 8 m²

Zabraná plocha za účelem umístění prodejních zařízení
s hlavním předmětem prodeje – noviny, časopisy, tabák.
výrobky

2.

Umístění reklamních zařízení

Pol.

sazba v Kč

2.1

1.200,- /rok do 2m2
zabrané plochy
a
+ 200,- za rok
za každý další
započatý m2 nad 2 m2

2.2

3.

50,- /m²/den
200,- /m²/měsíc
800,- /m²/rok

Specifikace poplatkové povinnosti
Za umístění pevně zabudovaného reklamního zařízení
zabírajícího plochu větší než 2 m2

Za umístění mobilního reklamního zařízení („áčka“ apod.)

Umístění zařízení sloužících k poskytování služeb

Pol.

sazba v Kč

3.1

60,- /m²/měsíc

3.2

4,- /m²/den

Specifikace poplatkové povinnosti
Za umístění zařízení sloužících k hostinské činnosti
(venkovní posezení apod.)
V ostatních případech (čistírna peří apod.)

4. Vyhrazení trvalého parkovacího místa
Pol.

sazba v Kč

4.1

15.000,- /rok

5.
Pol.

5.1

Specifikace poplatkové povinnosti

Vyhrazení trvalého parkovacího místa

Stavební, výkopové a jiné podobné práce, zařízení staveniště
sazba v Kč

5,- /m2/den

Specifikace poplatkové povinnosti

Skládky materiálu, umístění kontejnerů, lešení, zařízení
staveniště apod.

5.2

5,- /m2/den
Výkopové práce
do 30 dnů užívání

5.3

10,- /m2/den
Výkopové práce
od 31. dne užívání

5.4

2,50/m2/den

Skládky materiálu, umístění kontejnerů, lešení, zařízení
staveniště apod. pro veřejně prospěšné stavby2) a stavby,
které jsou zřizovány ve veřejném zájmu3).

5.5

2,50/m2/den
Výkopové práce pro veřejně prospěšné stavby2) a stavby, které
do 30 dnů užívání jsou zřizovány ve veřejném zájmu3).

5.6

10,- /m2/den
Výkopové práce pro veřejně prospěšné stavby 2) a stavby,
od 31. dne užívání které jsou zřizovány ve veřejném zájmu3).

6. Umístění lunaparků a jiných podobných atrakcí
Pol.

sazba v Kč

Specifikace poplatkové povinnosti

6.1

1,- /m²/den

Umístění atrakcí v průběhu roku
(mimo období konání poutě)

6.2

10,- /m²/den

Umístění atrakcí v období konání poutě (mimo smluvní
vztah s městem o umístění lunaparku)

7. Pořádání kulturních a sportovních akcí
Pol.

sazba v Kč

7.1

10,- /m²/den

Specifikace poplatkové povinnosti
Kulturní a sportovní akce

8. Užívání pro potřeby filmových a televizních děl
Pol.

sazba v Kč

8.1

5,- /m²/den

Specifikace poplatkové povinnosti
Pro potřeby filmových a televizních děl

----------------------------1)

§ 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
2)
§ 2 odst. 1 písm l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
3)
§ 2 odst. 2 c)14 a § 3 odst.2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.

