Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 7/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Svitavy se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usneslo vydat na základě
ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanoveními § 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.
2.

Město Svitavy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je Městský úřad Svitavy.

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství1), kterým se rozumí umístění
zařízení sloužících pro poskytování prodeje, pro umístění stavebních nebo reklamních
zařízení2), zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání
tohoto prostranství pro reklamní akce3).
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku (dále jen „poplatník“).

Čl. 3
Veřejné prostranství
Veřejná prostranství podléhající poplatku jsou jmenovitě uvedena a začleněna do zón takto:
a) centrální zóna – náměstí Míru, Komenského náměstí, Malé náměstí, ulice:
Dimitrovova, Erbenova, Horova, Hradební, Hrnčířská, Jiráskova, Máchova alej,
Milady Horákové, Nerudova, Pod Věží, Purkyňova, Slepá, Soudní, T. G. Masaryka,
Tyrše a Fügnera, Vojanova, Wolkerova alej
b) 1. zóna – ulice: Alešova, Antonína Slavíčka, Arménská, Bezručova, Blanická,
Bohuslava Martinů, Boženy Němcové, Bratří Čapků, Brněnská, Bulharská, Česká,
Československé armády, Dělnická, Dobrovského, Dolní, Dostojevského, Družstevní,
Dvořákova, Edvarda Beneše, Estonská, Felberova, Fibichova, Františka Halase,
1)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 34)
Reklamním zařízením se rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické
zařízení, které slouží reklamním účelům souvisejícím s podporou podnikatelské činnosti, zejména podporou
spotřeby nebo prodeje zboží, prodeje nebo využití práv nebo závazků, výstavby, pronájmu nebo prodeje
nemovitostí a podporou poskytování služeb.
3)
Reklamní akcí se pro účely této vyhlášky rozumí prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti,
zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, prodeje nebo využití práv nebo závazků, výstavby, pronájmu
nebo prodeje nemovitostí a podporu poskytování služeb.
2)

Františka Hrubína, Gorkého, Gruzínská, Habrová, Hálkova, Havlíčkova, Horská,
Hraniční, Hřbitovní, Hybešova, Chelčického, Jana Skácela, Jana Švermy, Jana
Wericha, Jana Želivského, Jaroslava Ježka, Jasanová, Jiřího Voskovce, Josefa
Kainara, Jugoslávská, Jungmannova, Kapitána Jaroše, Kapitána Nálepky, Kijevská,
Klicperova, Kollárova, Krátká, Křivá, Kubánská, Lačnovská, Lanškrounská,
Lázeňská, Lidická, Lipová, Litevská, Lotyšská, Maďarská, Majakovského, Malá,
Mánesova, Marie Kudeříkové, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Mařákova, Mezi
Tratěmi, Mostní, Myslbekova, Mýtní, Na Barikádách, Na Červenici, Na Průhonu,
Na Vějíři, Nad Rybníkem, Nad Silem, Nádražní, Národního osvobození, Nejedlého,
Neumannova, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Olomoucká, Ottendorferova,
Palackého, Pavlovova, Petrusova, Pivovarská, Pod Viaduktem, Poličská, Polní,
Polská, Pražská, Průmyslová, Příční, Přímá, Puškinova, Radiměřská, Raisova,
Revoluční, Riegrova, Richarda Kloudy, Rokycanova, Rooseveltova, Rumunská,
Ruská, Říční, Seifertova, Slovenská, Slunečná, Sokolovská, Stará kolonie, Střední,
Svitavská, Šafaříkova, Šalounova, Školní, Štítného, Štursova, Švabinského,
Tkalcovská, Tobrucká, Tolstého, Topolová, Tovární, Tylova, U Cementárny, U Hřiště,
U Kojeneckého ústavu, U Langrova lesa, U Městského lesa, U Mlýna, U Mlýnského
potoka, U Nemocnice, U Poličské trati, U Rosničky, U Stadionu, U Stezky,
U Studeného potoka, U Tří dvorů, U Vodárny, Uzavřená, V Polích, V Zahrádkách,
Vančurova, Větrná, Vítězná, Vladimíra Holana, Vrchlického, Za Jatkami, Zahradní,
Žižkova, 5. května
c) 2. zóna – ulice: Boční, Dukelská, Hlavní, Husova, Kopečná, Křemenákovo, Lánská,
Lomená, Luční, Moravská, Na Hrázi, Na Pláži, Na Výsluní, Nad Křížkem, Nová
kolonie, Pionýrská, Požární, Slezská, Tichá, Trávníky, U Dolního rybníka,
U Křižovatky, U Lačnovského hřiště, U Lávky, U Potoka, U Svitavy, U Tří mostů,
U Větrolamu, U Zastávky, Údolní, Úvoz, Za Kolonkou, Zadní, Zámecká.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství před zahájením užívání
veřejného prostranství správci poplatku uvedenému v tabulce v čl. 5.
2. V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, 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) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob,
místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik
nároku na případné osvobození od poplatku.
3. 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 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
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Čl. 5
Sazba poplatku a správce poplatku
Sazba v Kč/m2

Druh zvláštního užívání

umístění stavebních zařízení
a skládek

užívání veřejného prostranství
pro reklamní akce a umístění
reklamních zařízení mimo
přenosných reklamních tabulí

umístění zařízení lunaparků
a jiných obdobných atrakcí
umístění zařízeni sloužících pro
poskytování prodeje na
vyhrazeném tržišti4)
umístění zařízení sloužících pro
poskytování prodeje –
vystavení zboží před
provozovnou do 2 m2 včetně
umístění zařízení sloužících pro
poskytování prodeje –
vystavení zboží před
provozovnou nad 2 m2
umístění reklamních zařízení –
přenosných reklamních tabulí

Zóna

Správce poplatku
den

týden

měsíc

roční

centrální

3,-

15,-

40,-

-

1. zóna

2,-

9,-

30,-

-

2. zóna

1,-

5,-

16,-

-

centrální

10,-

45,-

150,-

-

1. zóna

6,-

30,-

90,-

-

2. zóna

4,-

20,-

60,-

-

centrální

10,-

-

-

-

1. zóna

6,-

-

-

-

2. zóna

4,-

-

-

-

centrální

10,-

45,-

150,-

1500,-

centrální

12,-

60,-

200,-

2000,-

1. zóna

6,-

30,-

90,-

900,-

centrální

100,-

450,-

1500,-

-

1. zóna

6,-

30,-

90,-

-

centrální

10,-

-

120,-

1200,-

1. zóna

6,-

-

60,-

600,-

odbor dopravy

odbor dopravy

odbor dopravy

odbor obecní
živnostenský úřad

odbor obecní
živnostenský úřad

odbor financí

Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ke dni zahájení užívání veřejného prostranství.
Čl. 7
Osvobození od poplatku
1. Od placení poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství pro:
a) umístění skládek a stavebních zařízení, pokud doba užívání veřejného prostranství
nepřekročí jeden kalendářní den,

4)

nařízení města Svitavy č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád

3

b) umístění restaurační předzahrádky na pozemku ve vlastnictví města na základě platné
smlouvy,
c) umístění první přenosné reklamní tabule v prostoru podloubí na náměstí Míru,
d) užívání veřejného prostranství jeho vlastníkem.
2. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 písm. a) tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 15 dnů.
3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě
stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl. 8
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství ze dne 15. 5. 2019.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Pavel Čížek v. r.
místostarosta města

Mgr. David Šimek v. r.
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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