
     M ěsto Janovice nad Úhlavou 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
číslo 02/2011 

o místním poplatku za užívání ve řejného prostranství 
 

Zastupitelstvo m ěsta Janovice nad Úhlavou rozhodlo usnesením č. 72/2011 ze 
dne 14.11.2011 vydat na základ ě § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb. o 
místních poplatcích ve zn ění pozd ějších p ředpis ů a v souladu s § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z řízení)  
ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  
 

tuto obecn ě závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) M ěsto Janovice nad Úhlavou (dále jen „M ěsto“) touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek užívání ve řejného prostranství (dále jen „poplatek“). 
(2) Řízení o poplatcích vykonává M ěstský ú řad Janovice nad Úhlavou (dále jen 
„správce poplatku“). 1) 
 

Článek 2 
Předmět poplatku 

(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání ve řejného prostranství, kterým 
se rozumí provád ění výkopových prací, umíst ění do časných staveb a za řízení 
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro um íst ění stavebních nebo 
reklamních za řízení, za řízení cirkus ů, lunapark ů a jiných obdobných 
atrakcí, umíst ění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání 
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a rekla mní akce. 
 

Článek 3 
Veřejné prostranství 

(1) Ve řejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona číslo 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní z řízení), ve zn ěni pozd ějších p ředpis ů, všechna nám ěstí, 
ulice, tržišt ě, chodníky, ve řejná zele ň, parky a další prostory p řístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání , a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru.  
(2) Konkrétní vymezení ve řejných prostranství je uvedeno v p říloze č.1 
(mapová část), která je nedílnou sou částí této vyhlášky a je k dispozici u 
Městského ú řadu Janovice nad Úhlavou.  
(3) Ve řejná prostranství, která jsou ur čena pro činnosti uvedené v článku 
7, odst.1, písm. a), b) a další podmínky, které tyt o činnosti up řesňují, 
stanovuje Na řízení obce číslo 01/2008,tržní řád, vydané usnesením 
zastupitelstva m ěsta č. 73/2008 ze dne 16.6.2008. 

 
Článek 4 

Poplatník 
(1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které  užívají ve řejné 
prostranství zp ůsobem uvedeným v čl. 2. 

 
Článek 5 

Ohlašovací povinnost 
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku p ísemn ě nebo ústn ě do 
protokolu užívání ve řejného prostranství nejmén ě 7 dn ů p řed jeho zapo četím. 
V p řípad ě užívání ve řejného prostranství na dobu kratší než 3 dny je nut no 
                                                      
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů. 



splnit tuto povinnost nejpozd ěji v den zahájení užívání ve řejného 
prostranství. Pokud tento den p řipadne na sobotu, ned ěli nebo státem uznaný 
svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen ohl ašovací povinnost 
splnit, nejblíže následující pracovní den. 
(2) Po ukon čení užívání ve řejného prostranství je poplatník povinen ohlásit 
tuto skute čnost správci poplatku stejným zp ůsobem jako v odstavci 1) do 7 
dnů a nahlásit rozsah záboru v m 2. 
(3) P ři pln ění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sd ělit správci 
poplatku údaje podle § 14a) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve 
znění pozd ějších p ředpis ů. 
 

Článek 6 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

(1) Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k už ívání ve řejného 
prostranství zp ůsobem uvedeným v čl. 2 až do dne, kdy toto užíváni 
skon čilo. 

 
Článek 7 

Sazba poplatku 
(1) Poplatek činí: 

a) za umíst ění za řízení sloužícího pro poskytováni prodeje            
50,-  K č za každý  i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den; 

b) za umíst ění za řízení sloužícího pro poskytování služeb              
10,-  K č za každý  i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den; 

c) za umíst ěni do časné stavby sloužící pro poskytování prodeje 
10,- K č za každý  i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den; 

d) za umíst ění do časné stavby sloužící pro poskytování služeb 
10,- K č za každý i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den; 

e) za provád ění výkopových prací 
10,- K č za každý i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den; 

f) za umíst ění stavebního za řízení 
 5,- K č za každý i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den; 

g) za umíst ění reklamního za řízení  
ro ční paušální částka 300,- K č za každý i zapo čatý m 2  
při dlouhodobém  umíst ění reklamních za řízení (nad 30 dn ů)                                                                                      

nebo 
10,- K č za každý i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den  
při krátkodobém umíst ění reklamních za řízení (do 30 dn ů); 

h) za umíst ění skládek  
1,- K č za každý i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den; 

i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
• pro osobní automobil  

měsí ční paušální částka 350,- K č  
nebo 

5,- K č za každý i zapo čatý m2  a každý i zapo čatý den p ři 
vyhrazení místa kratším než 30 dn ů;  

• pro nákladní automobil do 3,5 tuny  
měsí ční paušální částka 750,- K č 

nebo 
5,- K č za každý i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den p ři vyhrazení 
místa kratším než 30 dn ů;  

• pro nákladní automobil nad 3,5 tuny  
měsí ční paušální částka 1 000,- K č 

nebo 
   5,- K č za každý i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den p ři vyhrazení  
   místa kratším než 30 dn ů;  
j) za užívání ve řejného prostranství pro kulturní a reklamní akce 
   1,- K č za každý i zapo čatý m 2 a každý i zapo čatý den.  
k) za umíst ění a provoz lunapark ů, cirkus ů a jiných obdobných atrakcí 
   paušální poplatek 1.000,- K č; 

 



Článek 8 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný : 
a) p ři užívání ve řejného prostranství po dobu kratší 7 dn ů nejpozd ěji 
v den, kdy bylo s užíváním ve řejného prostranství zapo čato; 
b) p ři užívání ve řejného prostranství po dobu delší než 7 dn ů 
nejpozd ěji v den, kdy užívání ve řejného prostranství skon čilo; 
c) poplatek stanovený týdenní nebo m ěsí ční paušální částkou je 
splatný poslední den v p říslušném týdnu nebo m ěsíci; 
d) poplatek stanovený ro ční paušální částkou je splatný do konce 
února p říslušného kalendá řního roku. 

(2) P řipadne-li lh ůta splatnosti na sobotu, ned ěli nebo státem uznaný 
svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svo ji povinnost splnit, 
nejblíže následující pracovní den. 
 

Článek 9 
Osvobození a úlevy 

(1) Poplatku nepodléhá: 
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu z dravotn ě 
postiženou 2; 
b) akce, které po řádají p řísp ěvkové organizace m ěsta a organiza ční 
složky m ěsta; 
c) akce, jejichž výt ěžek je ur čen na charitativní a ve řejné prosp ěšné 
účely.   

(2) Nárok na slevu má poplatník, který zajiš ťuje provoz letní restaurace 
(tzv. „p ředzahrádky). V tomto p řípad ě činí poplatek za každý i zapo čatý m 2 
a každý i zapo čatý den 1,- K č. 
(3) P řípadný vznik nároku na osvobození od placení poplat ku je poplatník 
povinen správci poplatku oznámit písemn ě nebo ústn ě do protokolu: 

a) ve lh ůt ě stanovené v čl. 5, odst. 1 tohoto článku vyhlášky, 
b) v p řípad ě vzniku osvobození po spln ění ohlašovací povinnosti ve 
lh ůt ě do 15 dn ů ode dne, kdy nastala skute čnost zakládající nárok na 
osvobození. 

Stejným zp ůsobem a ve stejné lh ůt ě je poplatník povinen ohlásit zánik 
nároku na osvobození. 
 

Článek 10 
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem v čas nebo ve správné výši, 
vyměří mu správce poplatku poplatek platebním vým ěrem. 3) 
(2) V čas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část t ěchto poplatk ů 
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku 4). Vym ěřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny 
nahoru. 
 

Článek 11 
Ustanovení záv ěre čná  

 (1) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lh ůt ě svoji ohlašovací povinnost 
vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnut ím podle zákona č. 
280/2009 Sb. da ňový řád ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, m ůže mu správce 
poplatku opakovan ě uložit pokutu za nepen ěžité pln ění ve smyslu ustanovení 
§ 247, 248 a 249 citovaného zákona. 
 
 

                                                      
2) §86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe čení, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
3) § 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů. 
4) § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů. 



(2) Vydáním této vyhlášky se ruší platnost Obecn ě závazné vyhlášky č. 
03/2010, kterou vydalo zastupitelstvo m ěsta usnesením č. 105/2010  ze dne 
20.12.2010.   
(3) Tato vyhláška nabývá ú činnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………… 
MVDr. Ladislav Vysko čil    Mgr. Michal Linhart  
místostarosta     starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zveřejn ěno na ú řední desce m ěsta: 15.11.2011. 
Sejmuto z ú řední desky m ěsta:  30.11.2011. 


