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Obecně závazná vyhláška
Města Kutná Hora
č. 7 / 2019
o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením č.210/19 usneslo
vydat na základě § 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:

Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Město Kutná Hora touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní
poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je obecní úřad v Kutné Hoře.

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
1) Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových
prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných akcí,
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání veřejného prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1)

Článek 3
Veřejná prostranství
Veřejným prostranstvím jsou ve smyslu této vyhlášky všechna náměstí, komunikace, veřejná
zeleň, parky a další prostory sloužící k obecnému užívání na pozemcích ve vlastnictví Města
Kutná Hora (jmenovitý seznam pozemků je uveden v příloze č.2).

Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku počátek
skutečného užívání veřejného prostranství písemně nebo ústně do protokolu nejpozději 7 dní
předem. To neplatí v případě, je-li důvodem užívání veřejného prostranství odstranění havárie
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či v jiných naléhavých případech. Oznámení počátku užívání nenahrazuje rozhodnutí dle
zvláštních právních předpisů (zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). V případě
užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže
následující pracovní den.
(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 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.

(5)

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

Článek 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:
1) Za umístění zařízení pro poskytování prodeje, např. stánky (včetně zmrzlinového stroje aj.), pulty,
stoly apod. za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den
-

při prodeji zemědělských, zahradnických výpěstků, novin, časopisů, knih a losů 10,-Kč

-

v ostatních případech prodeje

40,-Kč

Za umístění pojízdného zařízení pro poskytování prodeje (nákladní, dodávkové i osobní
automobily) za každý i započatý m2 a každý i započatý den
40,-Kč
Užívání veřejného prostranství dle předchozího textu tohoto bodu na Palackého nám., v ulicích
Kollárova, Barborská, Jakubská, Šultysova, Tylova, Husova, 28.října a Zámecká za každý
i započatý m2 a každý i započatý den
70,- Kč
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Za umístění skládky stavebního mat., suti, stavebního zařízení a přepravního kontejneru poplatek
za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den
5,- Kč
Za umístění reklamních zařízení
- do doby užívání max. 10-ti dnů za každý i započatý m2 a každý i započatý den

5,- Kč

Za provádění výkopových prací v pozemních komunikacích a ostatních veřejných prostranstvích za
každý i započatý m2 a každý i započatý den
10,- Kč
Za umístění stavebního zařízení (např. lešení), popř. zábor komunikace z důvodů zajištění
bezpečného prostoru při provádění stavebních prací a obdobného typu užívání veřejného
prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý den
5,- Kč
Za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce a potřeby tvorby
filmových a televizních děl za každý i započatý m2 a každý i započatý den
10,- Kč
Za užívání veřejného prostranství k umístění lunaparků a obdobných atrakcí za každý i započatý
m2 a každý i započatý den
50,- Kč
2)Obec stanovuje poplatek paušální platbou takto:
- za umístění zařízení pro poskytování služeb (např. zahradní stolky k restauračním aj. účelům),
plocha záboru veřejného prostranství větší než 10m2, za každý i započatý m2 užívaného
veřejného prostranství za každý měsíc
70,- Kč
- za umístění reklamních zařízení pokud je doba užívání delší 10-ti dnů za každý i započatý m2
za každý měsíc
50,- Kč
-

za využívání veřejného prostranství k umístění jednoho trvalého vyhrazeného parkovacího
místa (vyznačeného příslušným dopravním značením), za každé jedno vyhrazené parkovací
místo, za každý měsíc

a) v historické části města (viz příloha č.1), včetně Zámecké ulice v Sedlci

2.000,- Kč

b) v ostatních částech města

750,-Kč

c) v předměstích Malín, Kaňk, Poličany, Perštejnec a Neškaredice

250,-Kč

Článek 6
Splatnost poplatku
1)
2)
3)

4)
5)

Poplatek podle čl.5 je splatný do 30 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.
Poplatková povinnost vzniká, pokud poplatník užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným
v čl.2, odst.1, této vyhlášky.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se platí za dobu, kdy poplatník veřejné
prostranství skutečně užívá, tedy ode dne, kdy užívání začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo,
tedy např. zařízení bylo odstraněno, výkop zasypán a zhutněn apod.
Poplatek splatný paušální platbou je splatný do 15.tého dne následujícího kalendářního měsíce.
Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
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Článek 7
Osvobození
1) Poplatek se neplatí:
a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní
a veřejně prospěšné účely
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené – držitelé průkazů
ZTP a ZTP/P.
2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) poplatníci, za užívání veřejného prostranství pro umístění dočasné stavby lešení při opravách
fasáda plášťů budov zlepšujících vzhled města, popř. za zábor veřejného prostranství
z důvodů zajištění bezpečného prostoru při provádění stavebních prací při opravách budov po
dobu prvních 60-ti dnů. U objektů, na jejichž opravu Město Kutná Hora finančně přispělo, se
tento poplatek neplatí po dobu prvních 90-ti dnů (vznik nároku na osvobození prvních 90-ti
dnů je poplatník povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku, dále
i poplatníkům po dobu prvních 60-ti dnů, je-li důvodem odstranění starého důlního díla.
b) poplatníci, za užívání veřejného prostranství pro umístění přepravního kontejneru po dobu
prvních 3 dnů.
c) poplatníci, za umístění stavebního zařízení při opravách a rekonstrukcích objektů po dobu
prvních 60-ti dnů při splnění podmínky, že součástí objektu nejsou pozemky, na které lze
stavební zařízení umístit. Stavebním zařízením se rozumí prostor pro míchání stavebních
směsí, nezbytné skládky stavebního materiálu a prostor na uskladnění nářadí. Stavební
zařízení musí být vždy odděleno od průchozích a průjezdových částí komunikací a veřejných
prostranství.
d) poplatníci, za umístění zařízení pro poskytování služeb (např. zahradní stolky k restauračním
účelům), za prvních 10m2 plochy záboru veřejného prostranství.
e) organizace zřízené nebo založené Městem Kutná Hora, pokud důvodem užívání veřejného
prostranství je činnost ve prospěch města a Policie ČR
f) poplatníci, s nimiž Město Kutná Hora uzavřelo smlouvu o pronájmu veřejného prostranství,
(např. filmování, trhy, pouť, cirkusy apod.).
3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 písm. a) tohoto článku ve věci obdržení finančního
příspěvku od Města Kutná Hora, je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě nejpozději 7 dnů od ukončení
užívání veřejného prostranství.
4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Článek 8
Navýšení poplatku
(1)
(2)
(3)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.
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Článek 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Kutné Hory č. 10/2015, o místních poplatcích za
užívání veřejného prostranství.

Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

……………………………………..
Ing. Josef Viktora
starosta

………………………………………..

…………………………………………

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Mgr. Bc. Vít Šnajdr

místostarostka

místostarosta

Zveřejněno na úřední desce dne:

12. 12. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:

30. 12. 2019

Vypracoval: D. Vepřek
Kontrolovala po věcné stránce: Ing. Andrea Bodišová
Kontrolovala po právní stránce Mgr. I. Zahradníčková
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Příloha č. 1 – Historická část města.

Příloha č. 2 – Veřejné prostranství města.
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Veřejným prostranstvím města jsou veřejnosti přístupné prostory v celém katastrálním
území obce:

a) Pozemní komunikace: chodníky, vozovky, náměstí a podloubí
b) Veřejné městské parky: U Kolíňáčku, U Kalicha, Havlíčkovo náměstí, Jiráskovy sady,
U Lorce, Sad Milady Horákové, Městské sady, Náměstí Národního odboje, před budovou SPŠ
a VOŠ, před ZŠ T.G.Masaryka, Seifertovy sady, u chrámu sv. Barbory, pod Vlašským dvorem
(Breuerovy sady, Sady dr. Pacáka), U Tří pávů, Na Náměti, před budovou Tylova divadla
c) Městská veřejná zeleň: všechny udržované trávníky, udržované travnaté plochy s výsadbou
okrasných stromů

Seznam pozemků ve vlastnictví Města Kutná Hora sloužící k obecnému užívání (12 str.):
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