
4Město Příbram Pro jednání ZM
Samostatné oddělení silničnIho hospodářství dne:16.12.2019 l

Název bodu jednání:
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Příbram o místním poplatku za užÍvání veřejného prostranství

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Simona Žd'ánská, pověřena vedením Samostatného od
hospodářství -

, -Pro ednano: v RM dne 25.11.2019, R.usn.č.1115/2019

Text usneseni RM:
R.usn.č.1115/2019
RadadoporučujeZM
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Příbram o místním poplatku za užíváni veřejného
prostranství

Napsal: Eva Palivcov

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje-neschvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Příbram o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Důvodová zpráva:
V souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a doporučení Ministerstva vnitra ČR na zrušeni či úpravy stávajících obecně závazných vyhlášek
o místních poplatcích, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona
o mistn ich poplatcích, předkládá Samostatné odděleni silničního hospodářství nový návrh obecně
závazné vyhlášky města Příbram o místním poplatku za užÍvánj veřejného prostranství.

výše uvedený návrh obecně závazné vyhlášky byl projednán s kontrolním orgánem - odborem
veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR Praha, dále s příslušnými odbory Městského
úřadu Příbram.

výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou se v celém rozsahu ruší Obecně závazná vyhláška
č. 4/2019 ze dne 25.02.2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a Obecně závazná
vyhláška města Příbram č. 6/2019 ze dne 17.06.2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
č. 4/2019 o místním poplatku za užívánI veřejného prostranství.

Stanovisko Samostatného oddělení silničn iho hospodářství:
Předloženou obecně závaznou vyhlášku doporučuje schválit.

Přílohy
- návrh Obecně závazné vyhlášky města Příbram o místním poplatku za užívání veřejného

prostranství
- vyjádření Ministerstva vnitra ČR
- grafické vymezení pozemků podléhajÍcÍ místnímu poplatku - vzhledem k tomu, že tato příloha

je obsáhlá, není součástí předkládaného materiálu a k nahlédnutí je na webových stránkách
města Příbram na odkazu:

- httPs://Pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/zastupite|stvo/zasedani-zastupite|stva-201 8-
2022.htm! ve složce podklady k 12. zasedání ZM dne 16.12.2019 pod bodem č. 4 - Návrh
obecně závazné vyhlášky města Příbram o mľstnIm poplatku za užIváni veřejného
prostranství, nebo v papírové podobě na Samostatném oddělení si|njčního hospodářství



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č.. /2019

MĚSTO PŘÍBRAM
Obecně závazná vyhláška města Příbram č. .../2019

ze dne ..........
o místním poplatku za užIvánI veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne ....2019 usnesením č. ../2019/ZM usneslo
vydat na základě § 14 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 zřIzenI), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška"):

ČI. 1
Uvodni ustanovení

(l) Město Příbram touto vyhláškou zavádí ve smyslu ustanovení § 1 písm. c) zákona o místních
poplatcích, místní poplatek za užíváni veřejného prostranství (dále jen ,,poplatek").

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Příbram (dále jen ,,správce poplatku"). V řízeni ve věcech
poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen ,,daňový řád"), pokud zákon o mIstních poplatcích nestanoví jinak.

ČI. 2
Předmět poplatku a poplatník

(l) Poplatek za užíváni veřejného prostranství se vybírá za zvláštni užíváni veřejného prostranství,
kterým se rozumí provádění výkopových prací, urrňstěni dočasných staveb a zařízení s[oužÍcich
pro poskytování prodeje a služeb, pro urrňstění stavebních nebo reklamních zařízeni, zařízeni
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístěni skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a užIvání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby Norby
filmových a televizních děl.

(2) Poplatek za užÍvání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užÍvajÍ veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen ,,poplatník").

ČI. 3
veřejná prostranství

Poplatek se platí za uživáni veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze.
Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

ČI. 4
Ohlašovací povinnost

(l) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívánÍ veřejného prostranství správci poplatku nejpozději
10 dni před zahájením uživánÍ veřejného prostranství. V případě užíváni veřejného prostranství
po dobu kratší než 5 dni, je povinen splnit ohlašovacI povinnost nejpozději v den zahájeni užívánI
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději předchozí pracovni den.
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Město Příbram

(2) V ohlášeni poplatník uvede:

Obecně závazná vyhláška č.. /2019

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 stanoveni poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo
a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečnosti dok|ádajĹcÍch vznik nároku
na připadnou úlevu nebo osvobozeni 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 doručováni.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeni, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidenci, do nichž má zřízen
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

ČI. 5
Sazby poplatku

(l) Sazba poplatku činí za každý i započatý m' a každý i započatý den:

a) za provádění výkopových prací
1. na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
2. na ostatních veřejných prostranstvích (veřejná zeleň)

b) za umístění skládek

10,- Kč
4,- Kč

10,- Kč

C) za urMstění stavebních zařízeni 5,- Kč

d) za urMstěni dočasných staveb a zařízeni sbužicich k poskytování služeb 10,- Kč

e) za umistění zařIzenI s|oužÍcÍch pro poskytování prodeje umístěných před provozovnou
(předsunutý prodej sortimentu provozovny) 10,- Kč

f) za urrňstěni prodejního zařízeni na m lstech určených pro tržní prodej a na tržištích 20,- Kč
(Prodejním zařízením se pro tyto účely rozumí jakékoliv zařízeni sloužÍcÍ k nabídce, prodeji
zboží nebo poskytováni služby, jehož umístěMm dochází k záboru prostranství nebo prostoru
nad ním, zejména stánek, přenosný stánek, stůl, pult, účelově upravený a vybavený vozík,
stojan, tyč, apod. Prodejním zařizením může být rovněž automobil, přivěs nebo jiné silniční
vozidlo sĹoužÍcÍ k prodeji.)')

g) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 10,- Kč

l) Nařízení města Příbram č. 1/2017 ze dne 17.07.2017 Tržní řád
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .../2019

h) za uživání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- KČ

i) za umístěni reklamních zařízeni 20,- KČ

j) za umístěni zařízení cirkusů 10,- Kč

k) za umístění zařIzeni lunaparků a jiných obdobných atrakcí 15,- Kč

l) za vyhrazeni trvalého parkovacího místa pro fýzické a právnické osoby za jedno osobní
vozidlo do 2 t hmotnosti 10,-KČ

(2) Správce poplatku stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro fyzické a právnické osoby za jedno osobní
vozidlo do 2 t hmotnosti 1.500,- Kč/měsic

b) za umístěni dočasných staveb sloužících pro poskytováni prodeje (stavba prodejního stánku)
3.000,- Kč/rok

ČI. 6
Splatnost poplatku a jeho placeni

(l) Poplatek ve stanovené výši je splatný:

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

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 6 dnů nebo delší nejpozději v den ukončeni
užlvánÍ veřejného prostranství.

{2) Poplatek stanovený paušálni částkou je splatný:

a) měsíční paušální částkou nejpozději do 15. dne příslušného měsíce,

b) roční paušální částkou do konce ledna příslušného kalendářnIho roku. Vznikne-li poplatková
povinnost v průběhu roku, pIati se poplatek za jednotlivé i započaté kalendářní měsíce
do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené roční částky a je splatný v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství započato.

(3) Platba poplatku se provede dle ustanoveni § 163 daňového řádu, odst. 3 zejména následujicimi
způsoby:

a) bezhotovostní platbou na účet města Příbram,

b) hotově v pokladně Městského úřadu Příbram,

C) složenkou na účet města Příbram.

(4) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, předchozí pracovni den.

ČI. 7
Osvobozeni od poplatku

(l) Poplatek se neplatí:
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. ./2019

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P,

b) z akci pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní
a veřejně prospěšné účely.

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) akce pořádané městem Příbram, nebo kde je město spolupořadatelem,

b) užívání veřejného prostranství příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Příbram
a orgány státní správy,

C) užíváni veřejného prostranství vlastníkem pozemku, který je touto vyhláškou určen
za veřejné prostranství a vlastník tohoto pozemku jej užívá způsobem uvedeným v čI. 2 této
vyhlášky pro vlastní potřebu,

d) umístěni povolených restauračních stolků a restauračních předzahrádek sloužIckh
k poskytování občerstvení, umístěné před restauračním nebo stravovacím zařízení nebo
cukrárnou, v níž je provozovna, ve které poplatník provozuje svoji podnikatelskou činnost,

e) prováděni výkopových prací z důvodu odstranění havárii inženýrských sítí,

f) vyhrazení trvalého parkovacího místa a umístěni příslušného technického zařízeni (dobíjecí
stanice včetně jejích součásti, přís|ušenstvÍ, navigační tabule, označeni parkovacího místa
apod.) umožňujícich poskytováni služby dobíjení e|ektromobi|njch dopravních prostředků
veřejnosti,

g) kulturní a sportovní akce, na kterých se nevybírá vstupné.

(3) Údaj rozhodný pro osvobozeni dle odst. 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit nejpozději
v den zahájeni užíváni veřejného prostranství.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl.8
Navýšení poplatku

(l) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 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 přís|ušenstvjm poplatku sledujIckn jeho osud.

ČI. 9
Závěrečná ustanovení

(l) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzuji podle dosavadních
právních předpisů.

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 4/2019 ze dne 25.02.2019 o místním
poplatku za užíváni veřejného prostranství a Obecně závazná vyhláška města příbram č. 6/2019
ze dne 17.06.2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. ../2019

ČI. 10
Účinnost

Tato vyhláška, z důvodu naléhavého veřejného zájmu, nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

Mgr. Jan Konvalinka
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zpracoval: Samostatné oddělenI silničního hospodářství Městského úřadu Příbram

Příloha k Obecně závazné vyhlášce č... ./2019, o místním poplatku za užÍvÉinÍ veřejného prostranství
na listech 1 - 25, grafické vyznačeni veřejného prostranství
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. ../2019

Schvalovací doložka
k vnitřnímu předpisu města Příbram:
,,Obecně závazná vyhláška č. ../2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství".

Zpracoval: Eva Palivcová, Samostatné oddělení silničního hospodářství
Ing. Zuzana Štěrbová, vedoucí Samostatného odděleni si|nič stv \ , l"

Ing. Ota Hauptmann, vedoucí Obecního živnostenského úřadu

Schválil: Mgr. Radka Škubalová, vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí Odboru vnitřních věci

Ing. jiřina Dubcová, vedoucí Samostatného odd. kontroly a vnitřního auditu

Ing Venuše Štochlová, vedouc" Odboru ekonom'ckého '^

6



0 0 0
D 00 00

00 0 0 MINISTERSTVO VNITRA
000000000
, , , , , , ,, , ČESKÉ REPUBLIKY
000000000

,i« qj¢'/'o/?
jr. ,14 LcM

ill 1l,ll ljlillllIIIlllll
MVCRX04QG898

prvotní identifikátor

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Č. j. MV-155491-2/ODK-2019

Město Příbram
k rukám starosty
Tyršova 108
261 01 Příbram

Praha 22. listopadu 2019
Přílohy: 1

Posouzeni zákonnosti návrhu obecně závazné vYhláškY č. X/2019 města Příbram

K návrhu obecně závazné vyhlášky č. x/2019, který byl na Ministerstvo vnitra
doručen dne 6. listopadu 2019, uvádíme, že předmětný návrh obecně závazné
vyhlášky nebyl shledán v rozporu se zákonem. V případě, že máte zájem o bližší
informace, zasíláme Vám v příloze též právní posouzení.

Pii zpracováni dalších obecně závazných vyhlášek lze využít metodické
pomoci zaměstnanců územního pracoviště dozoru v Praze, adresa: Lhotecká 559/7,
143 01 Praha 4, kontaktní osoba: JUDr. josef Duchoň, tel: 974 827 691,
e-mail: josef.duchon@mvcr.cz.

Současně si dovolujeme upozornit na ust. § 12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zňzení), v platném znění, dle kterého obec zašle obecně závaznou
vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra.

Mgr. Jakub Joklík
vedoucí oddělení metodiky dozoru

Za správnost: Mgr. Lucie Šimečková

1
Elekwonický podpis - 22.11.2019
Certifikát autora podpisu :

)mCno : Mgr. Jakub joklík
Vydaj :FbslSignum Qualified C...

ck> : 2&5.2020 17:46:414X)0 +02:®
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
oddělení dozoru Praha

Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky

Město: Příbram (dále jen jněsto")

Návrh obecně závazné vyhlášky města Příbram č. .../2019 ze dne ...... o mÍstnÍm ,
poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen nOZV"). "

Předpokládané datum vydání:
Předpokládané datum účinnosti:

XX. XX. 2019
01. 01. 2020

Na základě zmocnění:
- § 10 písm. d) a § Él4 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zříZeňľ), ve znění pozdějších předpisů,
- § 14 zákona č. 5É35/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení OZV bylo provedeno s ohledem na stanovenou účinnost OZV
k 1. lednu 2020, kd'ý zároveň nabude účinnosti novela zákona o místních poplatcích
(zákon č. 278/2019 Stí.).

K obsahu návrhu OZV:
Jednotlivá ustanovení OZV byla zpracována dle doporučeného vzoru a v souladu
s metodikou Ministerstva vnitra.

K předloženému návrhu OZV uplatňujeme nás/edui/c/ pňpomlnky:

ČI. 1 Úvodní ustanovení
V odst. 2. upozorňujeme, že je v něm uvedeno celé (nezkrácené) znění názvu
zákona o místních poplatcích, ačkoliv úvodní věta OZV zavedla jeho legislativní
zkratku. Doporučujeme namísto uvádění celého názvu daného zákona uvést v textu
ustanovení jen ,,pokud zákon o m/stnlch pop/atc/ch nestanovíjinak."

Dále doporučujeme za slova ,podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů" vložit legislativní zkratku ,,(dále jen ,daňový řád')", neboť OZV
v dalších ustanoveních užívá zkráceného názvu daného zákona (viz ČI. 6 odst. 3). V

ČI. 3 Veřejná prostranství
V rámci posouzení OZV Ministerstvo vnitra nehodnotilo, zda ve vyhlášce vymezené
veřejné prostranství splňuje zákonem stanovené podmínky.

.

yl
MV v rámci abstraktní kontroly nezkoumalo charakter zpoplatňovaných ploch

ČI. 5 Sazby poplatku
Doporučujeme doplnit do ČI. 5 odst. 1 OZV v souladu s § 4 odst. 4 zákonal
o místních poplatcích denní sazbu za vyhrazeni trvalého parkovacího místo pro
osobní vozidlo.
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Upozorňujeme, že dle § 14 odst. 3 písm. d) zákona o místních poplatcích platí,
že pokud obec upraví v OZV vedle běžné sazby poplatku také paušálni částku
poplatku, musí v OZV upravit i způsob její volby. Z obsahu OZV však nevyplývá,
že by způsob volby paušální částky byl upraven. S ohledem na uvedené tedy
doporučujeme, aby město v OZV upravilo způsob volby paušální částky.

Nad rámec uvedeného poznamenáváme, že u paušální sazby jde vždy o alternativu
ke stanovené denní sazbě.

,ČI. 7 Osvobození od poplatku
Upozorňujeme město, že v rámci abstraktní kontroly se Ministerstvo vnitra
nezabývalo otázkou možného narušeni hospodářské soutěže či neoprávněného
poskytnutí veřejné podpory stanovením osvobozeni od poplatku.

Z návrhu OZV nevyplývají žádné důvody, na jejichž základě město osvobozeni
poskytlo, tudíž Ministerstvo vnitra nemůže v rámci tzv. abstraktní kontroly právního
předpisu města zhodnotit, zda by zvoleným osvobozením nemohlo dojit
k diskriminačním účinkům vůči ostatním poplatníkům.

Záv,ě,r,:, Návrh OZV nebyl shledán vrozporu se zákonem, přesto před
pro/ednánlm v zastupitelstvu města doporučujeme návrh upravit dle
doporučení uvedených výše.

Zpracoval: Mgr. Rostislav Kubik
Schválil: JUDr. josef Duchoň

V Praze dne 15. listopadu 2019
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