Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Čáslavi se na svém zasedání dne 09.12.2019 usnesením
č. ZM/118/2019 usneslo vydat na základě § 14 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, Obecně závaznou
vyhlášku Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále
jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

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

(2)

Správcem poplatku je Městský úřad Čáslav (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)

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.2

(2)

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
Čl. 3
Veřejná prostranství

(1)

Poplatek se platí za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým 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.4

(2)

Poplatek se platí za zvláštní užívání veřejných prostranství, která jsou jmenovitě
uvedena v Příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

1

§ 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy započalo zvláštní užívání veřejného prostranství
a zaniká dnem, kdy bylo toto užívání ukončeno.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 5 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě zvláštního
užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací
povinnost nejpozději v den zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství. Pokud
den povinnosti ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství připadne na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže
následující pracovní den.

(2)

Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství mají i poplatníci v případech dle
Čl. 8 a Čl. 9 této vyhlášky.

(3)

V ohlášení poplatník uvede5
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu 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 poplatku, zejména předpokládanou dobu,
způsob, místo a výměru zvláštního užívání veřejného prostranství.

(4)

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 3 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.6

(5)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7

(6)

Skutečný stav údajů uvedených v odstavci 3 písm. c) je poplatník povinen ohlásit správci
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zvláštního užívání veřejného
prostranství.

5

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6
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Čl. 6
Sazba poplatku
(1)

(2)

Sazba poplatku za každý i započatý m2 a za každý i započatý den užívání veřejného
prostranství činí:
a)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje produktů rostlinné výroby
(zejména ovoce, zelenina, květiny, sadba, keře, stromky, vánoční stromky, lesní
plody apod.) s výjimkou uvedenou v odstavci 3
20,- Kč

b)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ostatního zboží

c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb s výjimkou uvedenou v odst.
2 písm. a)
10,- Kč

d)

za provádění výkopových prací

5,- Kč

e)

za umístění stavebních zařízení

5,- Kč

f)

za umístění skládek (každé skladování či odložení movitých věcí na veřejném
prostranství, určených k dalšímu využití, uskladnění či likvidaci, jako např. stavební
materiál, palivové dřevo apod.)
5,- Kč

g)

za umístění reklamního zařízení do 1m2 plochy veřejného prostranství s výjimkou
uvedenou v odstavci 3
3,- Kč

h)

za umístění reklamního zařízení nad 1m2 plochy veřejného prostranství s výjimkou
uvedenou v odstavci 3
30,- Kč

i)

pro kulturní, sportovní a reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních
děl
5,- Kč

j)

za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí s výjimkou uvedenou v odstavci 3
2,- Kč

100,- Kč

Město Čáslav stanovuje poplatek paušální částkou v následujících případech:
a)

za umístění zahradních stolků a podobných zařízení sloužících k poskytování
hostinských služeb, restauračních služeb, podávání občerstvení apod. (tzv.
„předzahrádky“)
50,- Kč/m2/měsíc

b)

za umístění zařízení cirkusů

c)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa na nám. Jana Žižky z Trocnova
500,- Kč/ měsíc

d)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa mimo nám. Jana Žižky z Trocnova
250,- Kč/ měsíc

5.000,- Kč/týden
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(3)

Sazba poplatku za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, pro umístění
reklamních zařízení, lunaparků a jiných obdobných atrakcí na akcích: Novoroční
ohňostroj, Pálení čarodějnic, Čáslavský strongman, Čáslavské slavnosti, Neckyáda,
Promenádní koncerty, Rozsvícení vánočního stromu, Česko zpívá koledy činí za každý i
započatý m2 a za každý i započatý den užívání veřejného prostranství
100,- Kč.
Čl. 7
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek ve výši stanovené podle Čl. 6 odstavec 1 písmeno a) až i) a podle Čl. 6
odstavec 3 je splatný:
a)

při zvláštním užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den
zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství,

b)

při zvláštním užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději
do 7 dnů ode dne ukončení zvláštního užívání veřejného prostranství.

(2)

Poplatek podle Čl. 6 odstavec 2 písmeno a), c) a d) je splatný do 15 dnů ode dne
zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství.

(3)

Poplatek podle Čl. 6 odstavec 1 písmeno j) a Čl. 6 odstavec 2 písmeno b) je splatný
nejpozději v den zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství.

(4)

Připadne-li konec lhůty splatnosti poplatku na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
je poplatek splatný nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Poplatku nepodléhá

(1)

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na
charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.2

(2)

Poplatku spočívajícím ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby, které
jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.8
Čl. 9
Osvobození od poplatku
Od poplatku je osvobozen poplatník v případě, kdy důvodem zvláštního užívání
veřejného prostranství jsou stavební akce, jejichž investorem je Město Čáslav
a právnické osoby jím založené nebo zřízené.

8

§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Čl. 10
Navýšení poplatku
(1)

Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.9

(2)

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10
Čl. 11
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

(2)

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 6/2018, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, ze dne 10.12.2018.

Čl. 12
Účinnost
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Martin Horský v.r.
místostarosta

JUDr. Vlastislav Málek v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

9
10

31.12.2019

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Příloha č. 1 OZV č. 4 /2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Seznam veřejných prostranství města Čáslavi
Veřejným prostranstvím pro potřeby této vyhlášky ve městě Čáslav v souladu s § 34 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou níže specifikovaná prostranství:
A. POZEMNÍ KOMUNIKACE:
Náměstí: Komenského náměstí, Kostelní náměstí, nám. Jana Žižky z Trocnova.
Ulice včetně mostů, přilehlých chodníků, parkovišť, ostatních ploch a ostatní zeleně v těchto
ulicích:
28. října, Akátová, A. Chittussiho, Al. Jiráska, Ant. Dvořáka, Aug. Sedláčka, B. Smetany,
Bezová, Bojovníků za svobodu, Boženy Němcové, Břízová, Čeplova, Dr. Františka Škrdleho,
Dr. K. Tesaře, Dr. L. Quise, Družstevní, Dusíkova, El. Krásnohorské, Emila Picka, Fialková,
Fibichova, Filipovská, Formanova, Formíkova, Gen. Eliáše, Gen. Františka Moravce, Habrová,
Havlenova, Hejdof, Hluboká cesta, Husova, Chmelová, Chotusická, Chrpová, Chrudimská,
J. Dobrovského, J. Jungmanna, J. Kollára, J. Mahena, J. Myslbeka, Jabloňová, Jablonského,
Jahodová, Jana Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, Jar. Vrchlického, Jarmily Kratochvílové,
Jasanová, Jasmínová, Javorová, Jeníkovská, Jetelová, Jilmová, Jiřího z Poděbrad, Jiřinová,
K. Hilberta, K. Pazderského, K Vodrantům, Ke Koupališti, Kalabousek, Kaunického, Klimenta
Čermáka, Konvalinková, Koželuhy, Květinová, L. Želiny, Liliová, Lípová, Lísková, Lochy,
Luční, Ludmily Formanové, Malinová, Masarykova, Mat. Ulického, Mikoláše Alše, Modřínová,
Na Bělišti, Na Fortně, Na Kozinci, Na Mýtě, Na Nepřízni, Na Skále, Na Svornosti, Na Vyhlídce,
Nad Budínem, Nad Rezkovcem, Nazare t, Novodvorská, P. J. Šafaříka, Palackého,
Plynárenská, Pod Nádražím, Pod Pilou, Pod Zahradami, Poštovní, Potoční, Pražská, Prokopa
Holého, Pruchova, Přemysla Otakara II., R. Těsnohlídka, Rusalka, Růžová, Sadová, Sluneční,
Svat. Čecha, Šeříková, Šípková, Táborská, Topolová, Travní, Trnková, Třešňová, Tylova,
Tyršova, U Cihelny, U Lesoparku, Úzká ulička, V Břízkách, V Toufárně, Váchova, Ve Dvoře
(Filipov), Vodranty, Vrcha, Vrchovská, Za Rybníkem, Za Tratí, Zahradní, Zámecká (Filipov),
Žacká, Žitenická, Žitná, Žižkova brána, Žlebská (Filipov).
B. PROSTRANSTVÍ A PARKY:
Plochy parků, veřejné zeleně, sportovišť, včetně cest, pěšin a dětských hřišť:
lesopark Vodranty, park Na Valech, park u SZeŠ Čáslav, park v ulici J. Dobrovského, park
v ulici Jar. Vrchlického, zámecký park ve Filipově, parčík Nad Podměstským rybníkem (mezi
dětským hřištěm a MŠ u Bašty), park u hřbitova, park u Domova důchodců, park v ulici
Tyršova, park v ulici Gen. Františka Moravce, park v ulici Pražská u č.p. 1614 - 1625 a č.p.
1219 – 1221, park v ulici Chrudimská, areál bývalých kasáren Prokopa Holého.
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