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Statutární město Prostějov 
Zastupitelstvo města Prostějova  

 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška č. 10/2020, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 
 

Zastupitelstvo města Prostějova se na svém zasedání dne 15.06.2021 usnesením  
č. 11109 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),  
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 
 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Prostějova č. 10/2020, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství se mění takto: 
 
Článek 5 odstavec 2, písmeno a) zní nově takto: 
 
(2) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den, není-li dále 

stanoveno jinak: 

a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb a 

za umístění zařízení pro poskytování služeb: 

I. zóna: ……………………………………………………………………………3 Kč/m2/den 

II. zóna: …………………………………………………………………………...2 Kč/m2/den 

III. zóna: …………………………………………………………………………..1 Kč/m2/den 

 
Článek 5 odstavec 2, písmeno h) zní nově takto: 
 

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa, paušální poplatek pro osobní vozidlo 

(představuje plochu do 12 m2)  

I. zóna: ………………………………………….…………………………10 000 Kč/rok 

                1 000 Kč/měsíc 

Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod……7 000 Kč/rok 

Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod……   700 Kč/měsíc 

 

II. zóna: ……………………………………………………………………..8 000 Kč/rok 

                 800 Kč/měsíc 

Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod…….5 600 Kč/rok 

Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod………560 Kč /měsíc 
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III. zóna: ……………………………………………………………..………6 000 Kč/rok 

                 600 Kč/měsíc 

Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod…….4 200 Kč/rok 

Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod……...420 Kč/měsíc 

 

 

Za každý další i započatý m2:: 

I. zóna: ………………………………………….……………………… 1 000 Kč/ m2 /rok 

             100 Kč/ m2 /měsíc 

II. zóna: …………………………………………………………………..800 Kč/ m2 /rok 

                80 Kč/ m2 /měsíc 

III. zóna: ……………………………………………………………..…....600 Kč/ m2 /rok 

                60 Kč/ m2 /měsíc 

 

Článek 7 odstavec 2, písmeno i) zní nově takto: 
 

i) poplatníci za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a 

služeb a za umístění zařízení pro poskytování služeb dle čl. 5 odst. 2 písm. a), za 

umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje dle čl. 5 odst. 2 písm. b), 

kteří umísťují restaurační zařízení v zahrádkách a předzahrádkách sloužících k 

poskytování občerstvení v období od 01.01. do 31.12. příslušného kalendářního 

roku;  

 
V článku 7 odstavec 2 se doplňuje písmeno m), které zní: 
 

m) poplatníci za umístění zařízení pro poskytování služeb dle čl. 5 odst. 2 písm. a), 

která slouží k ochraně zdraví občanů (očkování, testování, preventivní vyšetření, 

atd.) 

 
 
 

Čl. 2 
Účinnost 

  
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. den po dni vyhlášení.  
 
 
 
      
    Mgr. František Jura v. r.                                               Mgr. Jiří Pospíšil v. r.        
    primátor města Prostějova                                          1. náměstek primátora 
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