Město Litomyšl
Zastupitelstvo města

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA LITOMYŠL
č. 06/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 25.04.2019 usnesením č. 42/19
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 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
Úvodní ustanovení
(1) Město Litomyšl touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (dále také „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Litomyšl (dále jen „správce
poplatku“).1)
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění 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 pro potřeby
tvorby filmových a televizních děl.2)
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3)
Čl. 3
Zpoplatněná veřejná prostranství

1)
2)
3)

§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání následujících veřejných prostranství:
a) místní komunikace4) v k.ú. Litomyšl, k. ú. Záhraď a k. ú. Lány u Litomyšle;
b) zpevněná veřejná prostranství v prostorách Smetanova náměstí, Toulovcova
náměstí, Braunerova náměstí, Šantova náměstí, Jiráskova náměstí, ulice
Jiráskova, ulice B. Němcové a ulice Šmilovského: p.p.č. 463/2 – ostatní plocha,
p.p.č. 467/6 – ostatní plocha, p.p.č. 463/7 – ostatní plocha, p.p.č. 2136/3 –
ostatní plocha, p.p.č. 3138/4 – ostatní plocha, p.p.č. 2138/21 – ostatní plocha,
p.p.č. 2138/19 – ostatní plocha, p.p.č. 2138/18 – ostatní plocha, p.p.č. 2138/15
– ostatní plocha, p.p.č. 2138/15 – ostatní plocha, 2138/1 – ostatní plocha,
2138/10 – ostatní plocha, p.p.č. 463/1 – ostatní plocha, vše v k.ú. Litomyšl;
c) veřejná prostranství v městských parcích Vodní valy a v okolí Smetanova domu:
p.p.č. 394/3 – ostatní plocha, p.p.č 323/1 – ostatní plocha, p.p.č. 323/6 – ostatní
plocha, p.p.č. 399/1 – sportoviště a rekreační plocha, p.p.č. 401/1 – ostatní
plocha, p.p.č. 323/1 – ostatní plocha, p.p.č. 321/1 – ostatní plocha, p.p.č.
1660/4 – ostatní plocha, p.p.č. 323/7 – ostatní plocha, vše v k. ú. Litomyšl;
d) veřejná prostranství v areálu městského parku Klášterní zahrady: p.p.č. 462/1
– zahrada, p.p.č. 455/1 – zahrada, 462/3 – zahrada, vše v k.ú. Litomyšl;
e) veřejná prostranství v areálu Líbánky: p.p.č. 852/1 – trvalý travní porost
a p.p.č. 849/1 – ostatní plocha, vše v k.ú. Litomyšl;
f) veřejná prostranství v prostoru parkoviště v ulici T. G. Masaryka: p.p.č. 1655/22
– ostatní plocha, p.p.č. 1655/20 – ostatní plocha, p.p.č. 1655/19 – ostatní
plocha, vše v k.ú. Litomyšl.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit5 správci poplatku zvláštní užívání veřejného
prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě neplánovaného zahájení
užívání, kdy objektivně není možné jeho zahájení naplánovat (např. při odstraňování
havárií inženýrských sítí), lze splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li termín podle odst. 1 na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(3)

4)

V ohlášení poplatník uvede6)
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor3), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
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) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného

§ 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou – viz § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů
6)
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
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prostranství, včetně skutečností zakládajících nárok na případné osvobození
od poplatkové povinnosti.
(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.
(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7)
Čl. 5
Sazby poplatku
(1)

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

za provádění výkopových prací

8 Kč;

b)

za umístění skládek a za umístění stavebního zařízení

2 Kč;

c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb, vyjma odst. 1 písm. d)

d)

za umístění zařízení sloužících
restauračních předzahrádek

e)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, vyjma odst. 1
písm. d):

10 Kč;
pro

poskytování

prodeje

a

služeb 2 Kč;

1. bezprostředně navazujících na provozování živnosti v provozovně určené
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona8)
10 Kč;
2. potravin z vlastní produkce, ovoce, zeleniny, lesních plodů, květin, živých
ryb a stromků, vyjma případů uvedených v bodu 1.
20 Kč;
3. v ostatních případech

75 Kč;

f)

za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10 Kč;

g)

za umístění reklamního zařízení

30 Kč;

h)

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10 Kč;

i)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

10 Kč;

j)

za užívání veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl
10 Kč;

k)
(2)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa

10 Kč.

Sazba poplatku stanovená paušální částkou činí:
a)

za umístění zařízení sloužících
restauračních předzahrádek

pro

poskytování

prodeje

a

služeb

-

30 Kč/m2/měsíc;
b)

za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro
poskytování prodeje a služeb bezprostředně navazujících na provozování

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
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živnosti v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona9), vyjma odst. 2 písm. a)
100 Kč/m2/měsíc;
c)

za umístění reklamního zařízení

d)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa

100 Kč/m2/měsíc;
300 Kč/měsíc.

Čl. 6
Osvobození
(1)

Nad rámec zákonného osvobození 9 je od poplatku osvobozeno:
a) zvláštní užívání veřejného prostranství dle čl. 5, kde výše poplatku nepřesáhne
50 Kč;
b)

zvláštní užívání veřejného prostranství podle čl. 5 vlastníkem tohoto
prostranství, uživatelem na základě uzavřené platné soukromoprávní
smlouvy, organizacemi zřízenými městem Litomyšl a Pardubickým krajem;

c)

zvláštní užívání veřejného prostranství podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) vzniklé
z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 10 dnů;

d)

zvláštní užívání veřejného prostranství podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) při
pokládání a opravě přípojek inženýrských sítí k obytným budovám;

e)

zvláštní užívání veřejného prostranství podle čl. 5 odst. 1 písm. i) konaných
bez výběru vstupného;

f)

zvláštní užívání veřejného prostranství podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) při
stavebních akcích, kde výhradním investorem je město Litomyšl, jím zřízené
organizace a Pardubický kraj;
Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 2, až do dne, kdy toto užívání skončilo.
Čl. 8
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 5 je splatný:
a)

při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů a kratší nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství,

b)

při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději do 15
dnů ode dne zahájení užívání veřejného prostranství.

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

9)

§ 4 zákona o místních poplatcích
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Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Litomyšle č. 02/2018,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 13. 12. 2018.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného
zájmu.10)

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. v.r.
starosta města

Radomil Kašpar v.r.
místostarosta města

Vyhotovení s podpisy starosty a místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka Městského úřadu Litomyšl.

Vyhláška vyvěšena na úřední desku
Městského úřadu Litomyšl

dne

26.04.2019

Vyhláška sejmuta z úřední desky Městského
úřadu Litomyšl

dne

14.05.2019

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na
elektronické úřední desce https://www.litomysl.cz

napravuje rozpor se zákonem u rušené obecně závazné vyhlášky
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