Město Mariánské Lázně
Obecně závazná vyhláška č. 7/2017
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Mariánské Lázně se na svém zasedání dne 14. 11. 2017, usnesením číslo
ZM/619/17, usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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:

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Mariánské Lázně touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání
veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Mariánské Lázně (dále jen „správce poplatku“).1
(3) Kontrolou dodržování této obecně závazné vyhlášky je pověřen správce poplatku.

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a 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
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

Článek 3
Veřejná prostranství
(1) Za veřejná prostranství pro účely této obecně závazné vyhlášky se považují všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň4), parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
(2)
Veřejná prostranství na území města Mariánské Lázně, jejichž užívání je předmětem výběru
místního poplatku dle článku 2 odst. 1, jsou rozdělena do dvou lokalit a vyjmenována v příloze č. 1
a 2, které jsou nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
_____________________________________________________
1
) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2
) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
) travnaté plochy na území města, které jsou přístupné každému bez omezení, plochy zatravněné i nezatravněné půdy
pod stromy a keři rostoucí jednotlivě i ve skupinách včetně těchto dřevin, které jsou přístupné každému bez omezení
(např. uliční zeleň, zelené refýže, remízky, trávníky, stromořadí, jednotlivě rostoucí stromy a keře, květinové výsadby,
apod.)

(3)
Hranice mezi lokalitou č. I a II jsou znázorněny v mapové příloze č. 3, která je nedílnou
součástí této obecně závazné vyhlášky.

Článek 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy
toto užívání fakticky skončilo.

Článek 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. K tomuto ohlášení může využít
tiskopis správce poplatku. Jedná-li se o případy související s likvidací havárií a vztahuje-li se na ně
ohlašovací povinnost, ohlásí poplatník správci poplatku zahájení záboru veřejného prostranství
nejpozději první pracovní den po dnu, kdy k záboru došlo.
(2) Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen
splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(3)
V ohlášení poplatník uvede:5
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresy 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 výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou
dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností
dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
(4)
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede
kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6
(5)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.7
(6)
Poplatník je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů po skončení užívání veřejného
prostranství ohlásit správci poplatku skutečný stav údajů požadovaných v odst. 3 písm. c).
(7)
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
od poplatku nejdéle do posledního dne, ve kterém dochází k plnění poplatkové povinnosti (k
ukončení poplatkové povinnosti) nebo ve lhůtě podle odst. 5, nárok na osvobození nebo úlevu od
tohoto poplatku zaniká.8
(8)
Ohlašovací povinnost má i poplatník, který je podle článku 8 této obecně závazné vyhlášky
od poplatku osvobozen.
_____________________________________________________
5
) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6
) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7
) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8
) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

Článek 6
Sazby poplatku
Poplatky za užívání veřejného prostranství jsou stanoveny takto:
(1)

Za umístění reklamních zařízení (poutačů typu „A“) činí poplatek
Lokalita č. I.:
Základní sazba:
20,- Kč/m2/den
Paušální poplatek: 5 000,- Kč/m2/rok
Lokalita č. II.:
Základní sazba:
10,- Kč/m2/den
Paušální poplatek: 2 500,- Kč/m2/rok

(2)
Za zařízení, které v sezóně rozšiřuje prodej a služby ve stálé provozovně, bezprostředně s ní
souvisí a má stejného provozovatele (tzv. předzahrádka) činí poplatek:
Lokalita č. I.:
Základní sazba:
10,- Kč/m2/den
Paušální poplatek: 200,- Kč/m2/měsíc
800,- Kč/m2/rok
Lokalita č. II.:
Základní sazba:
5,- Kč/m2/den
Paušální poplatek: 100,- Kč/m2/měsíc
400,- Kč/m2/rok
(3)

Za umístění reklamních zařízení (nabídkové stojany a skříňky) činí poplatek:
Lokalita č. I:
Základní sazba:
40,- Kč/m2/den
Paušální poplatek: 10 000,- Kč/m2/rok
Lokalita č. II:
Základní sazba:
20,- Kč/m2/den
Paušální poplatek: 5 000,- Kč/m2/rok

(4)
Za umístění ostatních prodejních nebo reklamních zařízení (stánky) neuvedených
v odstavcích 1, 2 a 3 činí poplatek:
Lokalita č. I.:
40,- Kč/ m2 /den
Lokalita č. II.:
20,- Kč/ m2 /den
(5)

Za vyhrazené parkovací místo do 11 m2 činí paušální poplatek:
Lokalita č. I.:
1 000,- Kč/měsíc
Lokalita č. II.:
500,- Kč/měsíc
a za každý další započatý m2 takového záboru činí paušální poplatek:
100,- Kč/m2/měsíc
Lokalita č. I.:
Lokalita č. II.:
50,- Kč/m2/měsíc

(6)
Za ostatní zábory veřejného prostranství (např. lešení, stavební zařízení, zařízení staveniště,
skládky, výkopy, překopy, kulturní, sportovní a reklamní akce, tvorba filmových a televizních děl)
činí poplatek:
Lokalita č. I.:
10,- Kč/m2/den
5,- Kč/m2/den
Lokalita č. II.:

(7)
Za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí včetně příslušenství jednoho
provozovatele (poplatníka) činí poplatek:
Lokalita č. II.:
Základní sazba:
2,- Kč/m2/den

Článek 7
Splatnost poplatku
(1) Při užívání veřejného prostranství dle článku 6 odst. 1, 2, 3, 4 a 7 této obecně závazné
vyhlášky je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
(2) Při užívání veřejného prostranství dle článku 6 odst. 6 této obecně závazné vyhlášky je
poplatek splatný do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno.
(3) Poplatek stanovený měsíční paušální částkou dle článku 6 odst. 2 a 5 je splatný 15tý den
v příslušném měsíci.
(4) Poplatek stanovený roční paušální částkou dle článku 6 odst. 1, 2 a 3 je splatný do 31. 3.
příslušného kalendářního roku. V případě, že užívání veřejného prostranství započne v jiném
období než do 31. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne ohlášení
zahájení užívání veřejného prostranství.
(5) Poplatek se platí na účet města např. bezhotovostním převodem, poštovní poukázkou nebo
v hotovosti v pokladně, případně platební kartou v pokladně Městského úřadu v Mariánských
Lázních. Ve dnech, kdy je pokladna uzavřena, lze poplatek zaplatit platební kartou v podatelně
Městského úřadu v Mariánských Lázních. Variabilní symbol sdělí správce poplatku.

Článek 8
Osvobození
(1)

Od poplatku za užívání veřejného prostranství se osvobozuje:
a) akce bez vstupného nebo jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely,9
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,10
c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla Policie České republiky,
d) užívání veřejného prostranství vlastníkem pozemku, který je touto vyhláškou určen za
veřejné prostranství a vlastník tohoto pozemku jej užívá způsobem v článku 2 odst. 1 této vyhlášky
pro vlastní potřebu,
e) na kulturní, společenské, sportovní a obdobné akce, jejichž pořadatelem nebo
spolupořadatelem je město Mariánské Lázně,
f) akce podle práva shromažďovacího,
g) výkopové práce, jejichž investorem je město Mariánské Lázně.
(2)

Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod pro osvobození.

Článek 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.12
_____________________________________________________
9
) § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
10
) § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11
) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Článek 10
Prominutí poplatku
Městský úřad může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout
při mimořádných, zejména živelných událostech. Tímto rozhodnutím se promíjí poplatek všem
poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
Rozhodnutí oznamuje městský úřad vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.13

Článek 11
Zrušovací a přechodné ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ze dne 07. 12. 2010.
(2) Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi
související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí dosavadní právní
předpisy.

Článek 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 02018.

Luděk Nosek PhDr.
místostarosta

12
13

) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
) § 16b zákona o místních poplatcích

Petr Třešňák Ing.
starosta

Příloha č. 1

Lokalita č. I

Do lokality č. I se zahrnují níže uvedené ulice, náměstí a parky a veřejná zeleň uvnitř této lokality.
Anglická
Boženy Němcové
Dusíkova
Dvořákova
Dykova
Fibichova
Goethovo náměstí
Hlavní třída
Husova
Chebská
Chopinova
Ibsenova
Jiráskova
Karlovarská
Klíčova
Komenského
Křižíkova
Lázeňská
Lesní
Lidická
Luční
Lužická
Máchova
Masarykova
Mírové náměstí
Mladějovského
Nehrova
Nerudova
Pod Panoramou
Poštovní
Pramenská
Příkrá
Purkyňova
Reitenbergerova
Ruská
Třebízského
Tyršova
U Nemocnice
Úzká
V Sadech
Vrchlického
Zeyerova
Promenáda města Bad Homburgu

Od Mírového náměstí k Úšovické křižovatce
Od Chebské ulice k domu čp. 513
Od Chebské křižovatky k čerpací stanici
Od Ibsenovi ulice za Tenisové dvorce
Od Goethova náměstí za dům čp. 357

Od Anglické ul. ke křižovatce u čp. 143

Od Mírového náměstí k domu čp. 214
Od Hlavní třídy k železničnímu přejezdu

Od Anglické ul. ke křižovatce k čp. 716

Příloha č. 2

Lokalita č. II

Do lokality č. II se zahrnují níže uvedené ulice, náměstí a parky a veřejná zeleň uvnitř této lokality.
Americká
Bažantnice
Bezejmenná
Boční
Čapkova
Česká
Dobrovského
Dukelská
Dyleňská
Družstevní
Dřevěná
Franze Kafky
Havlíčkova
Hlavní třída
Hroznatova
Husova
Chebská
Janáčkova
Ke Kasárnům
Ke Kostelu
Kollárova
Kosmonautů
Krakonoš
Krátká
Kubelíkova
Ladova
Libušina
Mánesova
Mládežnická
Na Průhonu
Na Třešňovce
Na Voře dole
Na Voře nahoře
Na Vyhlídce
Na Vycházce
Na Výsluní
Nádražní náměstí
Nákladní
Okružní
Pod Panoramou
Palackého
Plzeňská
Podhorská
Polní
Potoční

Od Úšovické křižovatky k Nádražnímu
náměstí
Od domu č.p. 513 k Nádražnímu náměstí
Od čerpací stanice směrem na Velkou Hleďsebi

Od křižovatky u č.p. 143 za č.p. 308

Průběžná
Přátelství
Příčná
Růžová
Seifertova
Skalníkova
Smetanova
Stavbařů
Stavební mlýn
Šafaříkova
Školní – Hamrníky
Školní náměstí
Škroupova
Tepelská
Tomáškova
Třída Vítězství
U Mlékárny
U Nemocnice
U Pily
U Ploché dráhy
U Rybníčka
U Tvrze
U Zastávky
Ve Vilách
Ve Vilkách
Za Školou
Za Tratí
Zahradní
Zelená
Zeyerova
Žižkova
1. máje
17. listopadu

Příloha č. 3
Mapa znázorňující hranice mezi lokalitou č. I a II

Od železničního přejezdu k ulici Palackého

Od č.p. 716 za č.p. 481

