MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
1/2019
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Železný Brod se na s vém zasedání dne 18. března 2019
usnesením č. 16/4Z/2 019 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpis ů, 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 př edpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Ž elezný Brod touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vy konává městský úřad ( dále jen „správce poplatku“). 1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užív ání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání
veřejného prostrans tví, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo rek lamních zařízení , zařízení cirkus ů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a rek lamní akce nebo
potřeby tvorby filmový ch a televizních děl. 2
(2) Poplatek za užívání veř ejného prostranství platí fyzické i právnick é osoby, které
užívají veř ejné prostr anství způsobem uvedeným v odstavci 1. 3
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která
jsou uvedena jmenovitě v př íloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2 .
Tyto přílohy tvoř í nedílnou součás t této vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek s e platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství,
a trvá až do dne, kdy toto užívá ní f akticky skončilo .
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§ 14 odst. 3 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

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci
poplatku nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento
den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný s vátek, je poplatník
povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohláš ení poplatník uvede 4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní f irmu, obecný
identifik átor, by l -li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adres y pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla vš ech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, uží vaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatk u souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti , zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejnéh o
prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo
případné osvobození od poplatku .
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského s tátu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru n ebo
Švýcarské konf eder ace, 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 v eřejného prostranství je poplatník povinen ohlás it
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 m 2 a každý i započatý den:
a) za umís tění dočas ných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb
10
b) za umís tění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
10
c) za umís tění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
40
d) za umís tění zařízení sloužících pro poskytování prodeje v době
konání Železnobrodského jarmarku
100
e) za umís tění zboží př ed obchody
3
f) za umís tění rek lamního zař ízení ( vyjma zařízení typu „A“, „T“,
obrácené „ T“)
40
g) za umís tění rek lamních zařízení typu „A“, „T“, obrácené „T “
2
h) za provádění výkopový ch prací po dobu prvních 14 dnů
užívání veř ejného pros tranství
2
i) za provádění výkopový ch prací od 15. dne užívání veřejného prostranství 5
4

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

j) za umís tění stavební ch zařízení po dobu prvních tří měs íců užívání
veřejného prostr anství
5 Kč
k) za umís tění stavebních zaříze ní po uplynutí prvních tří měsíců užívání
veřejného prostr anství
10 Kč
l) za umís tění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
100 Kč
m) za umís tění zařízení cirkusů
2 Kč
n) za umís tění skládek po dobu prvních tří měsíců užívání veřejného
prostranství
5 Kč
o) za umís tění skládek po uplynutí prvních tří měsíců užívání veřejného
prostranství
10 Kč
p) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
2 Kč
q) za užívání veř ejného prostranství pro kulturní akce
10 Kč
r) za užívání veř ejného prostranství pro sportovní akce
10 Kč
s) za užívání veř ejného prostranství pro reklamní akce
10 Kč
t) za užívání veř ejného prostranství pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl
10 Kč
(2) Město stanovuje poplatek pauš ální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
1 825
b) za umís tění zařízení sloužících pro poskytování prodeje , za umís tění
zboží před obchody
- o ploš e do 2 m 2
2 000
2
2
- o ploš e nad 2 m do 4 m
3 000
c) za umís tění rek lamních zařízení typu „A“, „T“, obrácené „T“
1 000

Kč/rok

Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok

(3) Město stanovuje poplatek pau šální týdenní částkou pro dny „Železnobrodského
jarmarku“, který je pr avidelně každoročně vyhlašován městem Železný Brod, za
umístění zař ízení sloužících pro poskytování prodeje a za umístění lunaparků
a jiných obdobných atr akcí takto:
a) náměstí 3. května p. p. č. 1394 o výměře 1620 m 2 , p.p.č 125
o výměř e 80 m 2 a p.p.č. 126/1 o výměře 228 m 2
96 000 Kč
2
b) prostor hasičského cvičiště p.p.č. 1359/1 o výměře 2 590 m
27 000 Kč
2
c) prostor tržiště za mostem p.p.č. 776, o výměře 975 m
81 000 Kč
2
d) prostor na Jir áskově nábřež í p.p.č. 443/1 o výměře 520 m ,
p.p.č. 444 o výměře 200 m 2 , p.p.č. 3269/1 o výměře 670 m 2 ,
p.p.č. 448/5 o výměře 745 m 2 , p.p.č. 448/4 o výměře 995 m 2 ,
p.p.č. 448/1 o výměře 370 m 2 , p.p.č. 3269/2 o výměře 400 m 2 ,
p.p.č. 805 o výměře 190 m 2 , p.p.č. 806 o výměře 300 m 2 ,
p.p.č. 808 o výměře 130 m 2 , p.p.č. 807/1 o výměře 300 m 2 ,
p.p.č. 3280 o výměře 250 m 2
90 000 Kč
2
e) prostor bývalé zvláštní školy p.p.č 1353/2 o výměře 356 m
p.p.č. 1353/5 o výměře 369 m 2
27 000 Kč.
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný v den zahájení užívání veřejného prostrans tví.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen s voji povinnos t splnit, nejblíže nás ledující
pracovní den.

Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou 7,
b) z akcí poř ádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veř ejně prospěšné účely 8.
(2) Od poplatku se dále os vobozují:
a) město Železný Brod a právnické osoby jím zřízené nebo založené ,
b) subjekty dotované z rozpočtu města,
c) akce dotované z rozpočtu měs ta, s vý jimkou „Železnobrodského jarmarku“ ,
d) výkopové práce s loužící k realizaci přípojek inženýrských sítí pro rodinné
domy.
(3) Úleva ve výši 50 % z poplatku se poskytuje pro umís tění stavebního zařízení
a skládek v souvis losti s výstavbou rodinných domů.
(4) Úleva ve výši 1 /3 z poplatku se poskytuje při umís tění zařízení pro poskytování
prodeje a služeb ve dnech „Železnobrodského jarmarku“ v případě, že zábor
trvá tři dny po sobě jdoucí.
(5) Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství podle článku 2
v případě, je -li toto veř ejné prostranství užíváno na základě platné nájemní
smlouvy uzavř ené s městem Železný Brod.
(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu od poplatk u ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve
lhůtě podle § 14a ods t. 3 zákona, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto
poplatku zaniká. 9
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem. 10
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
městský úřad zvýšit až na trojnásobek ; tot o zvýšení je přísluš enstvím poplatku. 11
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2015 o místním
poplatku za užívání veř ejného prostranství a Obecně závazná vyhláška
č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhl áška měs ta Železný Brod
č. 1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
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§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Příloha č. 1 – seznam parcel
Příloha č. 2 – graf ické vyznačení

........................ ..............................

............................ ..........................

Mgr. František Lufinka
starosta

Mgr. Ivan Mališ
místostarosta

Záznam o zveřejnění předpisu na úřední desce:
Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu
a zveřejněno v elektronické podobě umožňující
dálkový přístup dne:

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019

770/1 0
769/3 0
769/4 0

1541 2 ostat. plocha
810 2 zast. plocha
823 2 zast. plocha

jiná plocha
společný dvůr

10001 DKM
10001 DKM
10001 DKM

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019
katastrální území Bzí u Železného Brodu

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019
katastrální území Chlístov u Železného Brodu

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019
katastrální území Horská Kamenice

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019
katastrální území Hrubá Horka

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019
katastrální území Jirkov u Železného Brodu

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019
katastrální území Střevelná

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019
katastrální území Železný Brod

