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ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení

Článek 1
Předmět úpravy

Město Prostějov touto obecně závaznou vyhláš-
kou zavádí ve svém  územním obvodu poplatek za
užívání veřejného prostranství (dále  jen „popla-
tek“).

Článek 2
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je užívání veřejného pro-
stranství zvláštními  způsoby, kterými se rozumí:

a) provádění výkopových prací,
b) umístění dočasných staveb a zařízení slouží-

cích pro  poskytování prodeje a služeb,
c) umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
d) zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdob-

ných atrakcí,
e) umístění skládek,
f) vyhrazení trvalého parkovacího místa,
g) užívání tohoto prostranství pro kulturní, spor-

tovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a te-
levizních děl.

Článek 3
Veřejné prostranství

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměs-
tí, ulice, tržiště, tržní místa, chodníky, veřejná ze-
leň, parky a další prostory v územním obvodu měs-
ta Prostějova, přístupné každému bez omezení, te-
dy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Dalšími prostory přístupnými každému bez
omezení v obvodu města Prostějova jsou: 

a) prostranství přiléhající k objektu Trio, nám.
Edmunda Husserla 19, k. ú. Prostějov, parcelní čís-
lo 7717/1,

b) prostranství před provozovnou - objektem
Penny Marketu v Plumlovské ulici č. 4126, k. ú.
Prostějov, parcelní číslo 6055/1, 

c) prostranství před provozovnou - obchodním
střediskem Družba v ulicích Dr. J. Horáka a Ru-
munská, k. ú. Prostějov, parcelní číslo 2438/51,

d) prostranství před prodejnou LUTO v ulici K.
Svolinského a J. Lady, k. ú. Prostějov, parcelní čís-
lo 110/8 a 110/12,

e) prostranství před provozovnou - nákupním
střediskem Sandra, Západní ul., k. ú. Prostějov, par-
celní číslo 446,

f) veřejná zeleň, tj. veřejně přístupné plochy ze-
leně nacházející se v ulicích města Prostějova, kte-
ré tvoří přílohu č. 1 obecně závazné vyhlášky.

Článek 4
Správa poplatku za užívání 

veřejného prostranství

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Pro-
stějově, finanční odbor (dále jen „správce poplat-
ku“).

Článek 5
Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,
která užívá veřejné prostranství způsobem uvede-
ným v článku 2 této obecně závazné vyhlášky (dále
jen „ poplatník“).

(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství
několik poplatníků současně, odpovídají za zapla-
cení poplatku společně a nerozdílně, přičemž správ-
ce poplatku může uložit zaplacení poplatku které-
mukoliv z nich. 

ČÁST DRUHÁ
POPLATKOVÁ POVINNOST 

A PLACENÍ POPLATKU 
ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO 

PROSTRANSTVÍ

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem,
od kterého poplatník užívá veřejné prostranství
způsobem uvedeným v článku 2 této obecně závaz-
né vyhlášky.

(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, kterým
užívání veřejného prostranství způsobem uvede-
ným v článku 2 této obecně závazné vyhlášky skon-
čilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostran-
ství bylo uvedeno do původního stavu.

Článek 7
Ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku 

poplatkové povinnosti

(1) Každý, kdo hodlá užívat veřejné prostran-
ství zvláštním způsobem uvedeným v této vyhláš-

ce, je povinen nejpozději do 5 dnů před zahájením
užívání veřejného prostranství ohlásit tuto skuteč-
nost správci poplatku. Ohlašovací povinnost má
poplatník i v případě, že je zvláštní užívání veřej-
ného prostranství nebo poplatník touto vyhláškou
od poplatku za užívání veřejného prostranství
osvobozen. 

(2) Má-li být veřejné prostranství užíváno za
účelem odstranění havarijního stavu, které není
osvobozeno podle článku 10 této obecně závazné
vyhlášky, je poplatník povinen ohlásit užívání ve-
řejného prostranství správci poplatku nejpozději
den po zahájení užívání veřejného prostranství.

(3) V téže době je poplatník povinen ohlásit
správci poplatku každou skutečnost, která má vliv
na výši poplatku, i ukončení užívání veřejného
prostranství. V případě umístění dočasných sta-
veb a zařízení, uvedených v článku 2 písm. c) té-
to obecně závazné vyhlášky, je poplatník povinen
doložit prokazatelně dobu, na kterou je umístění
stavby nebo zařízení povoleno, zejména staveb-
ním povolením.

(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplat-
ník povinen sdělit správci poplatku na předepsa-
ném tiskopise, který je přílohou č. 2 této obecně
závazné vyhlášky, tyto údaje:

a) jméno, příjmení fyzické osoby nebo název
nebo obchodní firmu právnické osoby,

b) místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo
sídlo,

c) rodné číslo nebo identifikační číslo,
d) statutární orgán právnické osoby, případně

osoby, které jsou oprávněny jednat za právnickou
osobu v poplatkových věcech,

e) jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, kte-
rá je podnikatelským subjektem, též čísla účtů
u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní pro-
středky z její podnikatelské činnosti,

f) místo zvláštního užívání veřejného prostran-
ství, k jakému účelu bude veřejné prostranství vy-
užíváno, dobu užívání, rozsah v m2. Předepsaný
tiskopis lze získat u správce poplatku nebo na in-
ternetových stránkách 

(5) Jakékoliv změny údajů uvedených v odstav-
ci 4 je poplatník povinen oznámit správci poplat-
ku písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně do-
šlo.

(6) Poplatník je rovněž povinen oznámit ve lhů-
tě 10 dnů správci poplatku ukončení užívání ve-
řejného prostranství, tj. zánik poplatkové povin-
nosti.

(7) Ohlašovací povinnost může být splněna pí-
semným ohlášením správci poplatku nebo ústně
do protokolu sepsaného a podepsaného před
správcem poplatku.

Článek 8
Sazby poplatku za užívání 
veřejného prostranství

(1) Sazby poplatků jsou odstupňovány podle
umístění veřejného  prostranství do 3 zón:

a) I. zóna:
okruh ohraničený zevně ulicemi a náměstími

včetně nich: Vápenice, Újezd, Petrské nám., Wol-
kerova ul., Poděbradovo nám., Palackého ul., Ji-
ráskovo nám., Blahoslavova ul., nám. Dr. Přikry-
la, Kostelecká ulice po most přes Hloučelu, Olo-
moucká ulice po most přes Hloučelu, ulice
Vrahovická po most přes Hloučelu, Plumlovská
ulice po křižovatku se Západní ulicí, ulice Brněn-
ská, ulice Svatoplukova, ulice Mlýnská, ulice Ty-
lova po křižovatku s ul. Studentskou,

b) II. zóna: ostatní veřejná prostranství v územ-
ním obvodu města Prostějova mimo zónu I a III,

c) III. zóna: části města Čechovice, Čechůvky,
Domamyslice, Držovice, Krasice, Vrahovice, Že-
šov.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství
činí:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících k poskytování služeb všeho druhu,
zejména čistírny peří, videoherny u místěné v po-
jízdných zařízeních, mobilní opravny drobného
prů myslového a spotřebního zboží, a podobná za-
řízení: 

I. zóna ........................................ 3  Kč/m2/den
II. zóna ....................................... 2 Kč/m2/den
III. zóna ...................................... 1 Kč/m2/den

b) za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro posk ytování prodeje, zejména
prodejních zařízení - prodejního pultu, stánku ne-
bo jiného zařízení sloužící k prodejním účelům,
včetně manipulačního prostoru a uložení zboží: 

I. - III. zóna  ...........................  10 Kč/m2/den 

c) za umístění reklamních zařízení, zejména
mobilní reklamní tabule nebo jiného reklamního
zařízení:

I. zóna ................................ 100Kč/měsíc
II. zóna ............................... 50Kč/měsíc
III. zóna ............................. 20Kč/měsíc

d) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, včetně všech do-
provodných a přídavných zařízení:

I. - III. zóna...................... 5 Kč/m2/den 

d) za užívání veřejného prostranství pro kul-

turní a sportovní akce nebo pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl: 

I. - III. zóna ...................... 5 Kč/m2/den

e) za užívání veřejného prostranství pro re-
klamní akce, zejména předvádění zboží: 

I. - III. zóna .............................. 10  Kč/m2/den 

f) za umístění skládek všeho druhu a staveb-
ního zařízení, zejména lešení, vlastní plocha zaří-
zení staveniště, uložení výkop ku podél výkopu:

I. zóna .............................. 3 Kč/m2/den
II. zóna .............................. 2 Kč/m2/den
III. zóna .............................. 1 Kč/m2/den,
pokud nejde o tyto případy:

1. pořizování nových staveb:
počínaje prvním dnem 2. roku ode dne nabytí

právní moci stavebního povolení:
I. zóna .............................. 2 Kč/m2/den
II., III. zóna .............................. 1 Kč/m2/den

2. pořizování nástaveb a přístaveb: 
I. zóna .............................. 3 Kč/m2/den
II. zóna .............................. 2 Kč/m2/den
III. zóna .............................. 1 Kč/m2/den

3. údržba a opravy staveb: 
I. zóna .............................. 4 Kč/m2/den
II. zóna .............................. 3 Kč/m2/den
III. zóna .............................. 2 Kč/m2/den

4. zřizování přípojek inženýrských sítí: 
I. zóna .............................. 5 Kč/m2/den
II. zóna .............................. 4 Kč/m2/den
III. zóna .............................. 3 Kč/m2/den

g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobní vozidla: 

1. poplatníka přihlášeného k trvalému pobytu v: 
I. zóně .............................. 1 000 Kč/rok
II. zóně .............................. 800 Kč/rok
III. zóně .............................. 500 Kč/rok

2. ostatních poplatníků: 
I. zóna .............................. 5 000 Kč/rok
II. zóna .............................. 4 000 Kč/rok
III. zóna .............................. 3 000 Kč/rok

(3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez
ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplat-
ník k činnosti využije.

(4) Poplatek s uvedením sazby za m2 se platí za
každý i započatý m2 užívaného veřejného pro-
stranství.

(5) Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.

Článek 9
Splatnost a placení poplatku za užívání 

veřejného prostranství

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství je
splatný:

a) do 10 dnů od podání ohlášení, u jednorázo-
vých plateb,

b) první pracovní den příslušného měsíce, po-
kud stanovený  měsíční paušální sazbou, 

c) první pracovní den příslušného roku, pokud
stanovený roční  paušální sazbou.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství
lze správci  poplatku zaplatit:

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného
u banky na příslušný účet správce poplatku,

b) v hotovosti:
1. prostřednictvím banky nebo držitele poštovní

licence na příslušný účet správce poplatku,
2. osobám pověřeným správcem poplatku vý-

hradně přijímat od poplatníků platby na poplatky
v hotovosti; na přijatou platbu je správce poplatku
povinen vydat potvrzení,

(3) Za den platby poplatku za užívání veřejného
prostranství se  považuje:

a) u bezhotovostních převodů z účtu u banky
den, kdy bylo uskutečněno odepsání částky z účtu
poplatníka,

b) u plateb v hotovosti den, kdy banka, držitel
poštovní licence nebo osoba pověřená správcem
poplatku hotovost přijala nebo převzala.

Článek 10
Osvobození od poplatku za užívání 

veřejného prostranství

(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství
nepodléhají:

a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely. Výtěžkem se rozumí částka, která pořadateli
zůstane po odpočtu nákladů na realizaci akce,

b) osoby zdravotně postižené A), jejichž užívá-
ní veřejného pro stranství spočívá ve vyhrazení tr-
valého parkovacího místa.

(2) Od poplatku jsou osvobozeni:
a) poplatníci, kteří umísťují skládky materiálu

a paliva dle vymezení v této obecně závazné vy-
hlášce, budou-li odstraněny z veřejného prostran-
ství do 48 hodin od složení, 

b) poplatníci, kteří pořizují nové stavby, a to do 
1 roku od vydání stavebního povolení, 

c) poplatníci, kteří provádějí opravy uličních fa-
sád za dobu od započetí stavebních prací do 30.
kalendářního dne,

d) poplatníci, kteří provádějí opravy a údržby
domů (nemovitých kulturních památek) zapsaných
v seznamu památkově chráněných objektů na úze-
mí města Prostějova,

e) poplatníci, kteří provádějí zemní práce v dů-
sledku odstranění havarijních stavů (zejména vo-
dovodní, plynové a elektrické zařízení) na dobu
nepřesahující 30 kalendářních dnů od
započetí prací, 

f) Město Prostějov a jím zřízené příspěvkové or-
ganizace,

g) poplatníci, kteří umísťují restaurační zařízení
(stolky) v zahrádkách a předzahrádkách sloužících
k poskytování občerstvení,

h) poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství
na pozemcích, jejichž vlastníkem není Město Pro-
stějov.

Článek 11
Snížení a prominutí poplatku za užívání 

veřejného prostranství

Město Prostějov může na žádost poplatníka
z důvodu odstranění  tvrdosti poplatek za užívání
veřejného prostranství nebo jeho  příslušenství
zcela nebo částečně prominout.

Článek 12
Sankce

(1) Pokud poplatník poplatek za užívání veřej-
ného prostranství nezaplatí (neodvede) včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplace-
ný (neodvedený) poplatek za užívání veřejného
prostranství nebo jeho nezaplacenou (neodvede-
nou) část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek za
užívání veřejného prostranství se zaokrouhluje na
celé koruny nahoru. 

(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou
povinnost stanovenou touto obecně závaznou vy-
hláškou, může správce poplatku dlužné částky vy-
měřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon
směřující k vyměření nebo doměření poplatku za
užívání veřejného prostranství, běží lhůta znovu
od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úko-
nu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit popla-
tek za užívání veřejného prostranství však lze nej-
později do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla. 

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 

A PŘECHODNÁ 

Článek 13
Společná a přechodná ustanovení

(1) Částka plateb převyšující splatný poplatek
za užívání veřejného prostranství včetně jeho pří-
slušenství je přeplatkem. Požá dá-li poplatník pí-
semně o vrácení přeplatku na poplatku za užívání
veřejného prostranství, vrátí správce poplatku pře-
platek do 30 dnů ode dne doručení žádosti, pokud
přeplatek činí více než 50 Kč a nemá-li současně
poplatník nedoplatek na jiném poplatku u správce
poplatku. Podání žádosti o vrácení přeplatku ne-
podléhá správnímu poplatku.

(2) O řízení ve věcech poplatku za užívání ve-
řejného prostranství platí zvláštní předpisy, pokud
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

(3) Správce poplatku může uložit zaplacení po-
platku za užívání veřejného prostranství kterému-
koliv z poplatníků, kteří užívají stejnou část veřej-
ného prostranství současně (článek 5 odst. 2 této
obecně závazné vyhlášky).

(4) Ruší se:
Obecně závazná vyhláška č. 12/2003 o místním

poplatku za užívání veřejného prostranství, ve
znění

Obecně závazné vyhlášky č. 17/2004, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 12/2003 o míst-
ním poplatku za užívání veřejného prostranství.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Článek 14
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu
naléhavého  obecného zájmu účinnosti dnem vy-
hlášení.

Ing. Jan Tesař,  Miroslav Pišťák, 
starosta města místostarosta

Město Prostějov 
Zastupitelstvo města Prostějova

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.  6/2005

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 25. 10. 2005 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


