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Město Buštěhrad  
 

Obecně závazná vyhláška  
města Buštěhrad  

č1/2008 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 
Zastupitelstvo města Buštěhrad se na svém zasedání ze dne 27. února  2008 usnesením č. 
1/2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve  znění pozdějších předpisů, 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: 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení  

 
1. Město Buštěhrad touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). 
2. správu poplatku provádí městský úřad 

 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku  

 
Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je zvláštní užívání veřejného 

prostranství, kterým se rozumí: 
a) umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb. 
b) užívání veřejného prostranství pro provádění výkopových prací a umístění stavebních 
zařízení, 
c) umístění reklamních zařízení, 

d) umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí (např. houpačky, kolotoče, 
střelnice), 
e) vyhrazení trvalého parkovacího místa, 
f) užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, 
g) užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

 

Čl. 3 

Poplatník  



 
 
 
 

 

1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství 
způsobem uvedeným v článku 2. 

2. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení 
poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit jeho zaplacení 
kterémukoli z nich 

 

 

 

Čl. 4 

Veřejné prostranství 

 

Veřejným prostranstvím se ve smyslu této vyhlášky rozumí prostranství konkrétně uvedená 
v příloze č. 1 této vyhlášky. 
 

Čl. 5 
Ohlašovací povinnost 

 
1. Zahájení nebo ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit  

správci poplatku předem, nejpozději však v týž den, kdy užívání započalo a nejpozději 
pět dní  po jeho ukončení. 

2. Poplatník v oznámení uvede své základní identifikační údaje a údaje o užívání 
veřejného prostranství potřebné k vyměření poplatku. Fyzická nebo právnická osoba, 
která je podnikatelským subjektem uvede též číslo účtu peněžního ústavu, na kterém 
jsou soustředěny finanční prostředky z jejich podnikatelské činnosti.  

3. V případě havárií inženýrských sítí je možno učinit ohlášení o zahájení užívání 
veřejného prostranství i v nejbližší následující pracovní den po zahájení prací.  

 

Čl. 6 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 

Poplatek de platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství dle čl. 2 této 
vyhlášky a končí dnem, kdy užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno.  

 

Čl. 7 

Sazba poplatku 

 

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství dle čl. 2 této vyhlášky činí za každý 
započatý m2 a započatý den : 

i. Za provádění výkopových prací - 5,00 Kč 
ii. Za užívání pro reklamní akce - 10,00 Kč 
iii. Za umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb - 10,00 Kč 
iv. Za umístění zařízení sloužícího k poskytování prodeje - 30,00 Kč 



 
 
 
 

 

v. Za umístění cirkusů a lunaparků a jiných obdobných atrakcí - 10,00 Kč 
vi. Za užívání pro  sportovní, kulturní a reklamní akce - 10,00 Kč 

vii. Za užívání  pro účely tvorby filmových a televizních děl  - 10,00  
viii. Za umístění stavebního zařízení (zařízení staveniště,  zábor  pro lešení atp.) 

1. po dobu stanovenou ve stavebním povolení  - 1,50 Kč 
2. po uplynutí doby stanovené ve stavebním povolení - 5,00 Kč 

 
ix. za umístění skládek  

1. první měsíc užívání -  3,00 Kč 
2. druhý a další měsíce užívání -  6,00 Kč 

 
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství  

i. Za umístění reklamního zařízení – měsíční paušální částka za m2 - 50,00 Kč 
ii. Za umístění zařízení  k poskytování služeb (předzahrádky) – měsíční 

paušální částka za m2 – 150,00 Kč 
iii. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa za rok a jedno parkovací místo pro 

osobní automobil – 2.000,00 Kč 
 
 

Čl. 8  
Osvobození od poplatku 

3. Od poplatku za užívání veřejného prostranství podle článku 2, odstavce 1, písmene e), 
jsou osvobozeny osoby zdravotně postižené. 

4. Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství jejichž celý výtěžek je 
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. 

5. Od poplatku je osvobozeno zvláštní užívání veřejného prostranství, kdy uživatelem je 
město Buštěhrad nebo jím zřízená organizace (příspěvková organizace, organizační 
složka nebo obchodní společnost s většinovým podílem města) 

Čl. 9 
Splatnost poplatku  

Poplatek je splatný v den, kdy bylo s užíváním započato, není li předem známa doba ukončení 
užívání, pak nejpozději v den jeho skutečného ukončení.  
 

Čl. 10 
Vymáhání poplatku 

 
V případě, že poplatek nebude ve lhůtě stanovené touto vyhláškou a ve výši stanovené 
správním orgánem uhrazen, postupuje správní orgán podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě 
daní a poplatků. 
 

Čl. 11 
Navýšení poplatku 

 
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona 
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. 



 
 
 
 

 

 
Čl. 12 

Zrušovací a přechodná ustanovení 
 

1. zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství ze dne 30.3. 2005 

2. na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se 
vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.  

3. tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyvěšení  na 
úřední desce města Buštěhrad 

 
 
 
………………………………..                                          …………………………………… 
      Antonín Kadlec                                                                           Ing. Václav Nový 
       místostarosta                                                                                     starosta 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  
 
 
Sejmuto z úřední desky dne : 
 

 
 



Město Bušt ěhrad 
Městský úřad Buštěhrad 
Hřebečská 660, 273 43 Bušt ěhrad, IČ: 00234214  
 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 

 
 
 
Č.j.: 
 
V Buštěhradě dne 27.2. 2008 

 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
k obecně závazné vyhlášce města Buštěhrad vyhlášce č. 1 

ze dne 27. února 2008 
 
 
 
 

Veřejné prostranství ve smyslu obecně závazné  vyhlášky města Buštěhrad  č. 1 
ze dne 27.2. 2008 

 
o místních poplatcích 

 
 
 
 
5. května Dubová 
 Bezručova Habrová 
 Bořivojova Husova 
 Brandlova Jungmanova 
 Břízová Kaštanová 
 Buková Liliová 
 Družstevní Lípová 
 Havlíčkova Nad Rybníkem 
 Hornická Okružní 
 Hradní Olivová 
 Hutnická Otty Pavla 
 Jasmínová Průchodní 
 Javorová Revoluční 
 Krátká Riegrova 
 Lidická Sladkovského 
 Na Skalech Slepá 
 Na Strži Sokolská 
 Náměstí Starý Hrad 



 
Úřední hodiny: Po, St  8-12 a 13-17                                E-mail: 

meu@mestobustehrad.cz    
                                                                                                                 
www.mestobustehrad.cz 
 

 Palackého Stavební 
 Podhradí Šeříková 
 Pražská Švermova 
 Prokopova Topolová 
 Příční Trnková 
 Sadová U Cihelny 
 U Dálnice U Schodů 
 U Rybníka U Studánky 
 Vávrova V Palandě 
 Vodárenská V Uličce 
 Zahradní Vrapická 
 Zámecké schody Žižkova 
 
 

 


