
Zpráva pro 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 8. prosince 2022 

___________________________________________________________________________ 
 
3.06 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
 
 
Předkládá:  Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
  
 
Odůvodnění: 
Dne 3.2.2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1.1.2022 zavádí 
informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých 
správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů 
územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování 
dalších zákonem vymezených aktů. Ve Sbírce se musí zveřejnit i dosud platné obecně závazné 
vyhlášky, jinak pozbydou platnost. Před zveřejněním byly doposud platné OZV konzultovány 
s ministerstvem vnitra a u některých byla potřeba aktualizace, proto nyní předkládáme další 
z aktualizovaných OZV ke schválení.  
  
Stávající OZV 2/2011 je z dnešního pohledu již rozporná se zákonem. Je to např. upřesnění a 
zdůvodnění používání denní sazby za určitý zvláštní způsob užívání veřejného prostranství a 
současně umožnění paušální částky za týž způsob. Dále současná OZV obsahuje neaktuální 
ustanovení poplatná době vydání OZV. Tarifní částky jsou ponechány ve stejné výši. Důvodem 
je nezatěžování investiční výstavby ve městě, nepřenášení nákladů rekonstrukcí na obyvatele 
města (majitele RD, SVBJ, atd.). Změna tarifní částky je navržena pouze u umístění zařízení 
sloužícího pro poskytování prodeje. 
 
Návrh nové OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství byl konzultován s MV, 
odborem dozoru a kontroly.  
 
 
 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 



M Ě S T O   V A R N S D O R F 
 

ZASTUPITELSTVO M ĚSTA VARNSDORF 
 

Obecně závazná vyhláška, 
 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
Zastupitelstvo města Varnsdorf se na svém zasedání dne __________ 2022 usneslo usnesením 
č. ______ 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 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 (dále jen „vyhláška“): 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Město Varnsdorf touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

(dále jen „poplatek“). 
2) Správcem poplatku je obecní úřad.1) 
 

Článek 2 
Předmět poplatku a poplatník 

 
1) Předmět poplatku upravuje zákon.2) Město vybírá poplatek za užívání veřejného 

prostranství způsoby uvedenými v čl. 5 této vyhlášky. 
2) Poplatníka vymezuje zákon.3) 
 

Článek 3 
Veřejné prostranství 

 
Poplatek se platí za užívání následujících veřejných prostranství: všechna náměstí, ulice, 
chodníky, tržiště, parky a veřejná zeleň. 
 
 

 
1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.) 
2) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích (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.) 

3) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích (Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické 
osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích.) 



Článek 4 
Ohlašovací povinnost 

 
1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději 15 dnů před zahájením 

užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 
5 dnů nebo v případě neplánovatelného užívání (např. za účelem odstranění havárií 
inženýrských sítí) je poplatník povinen podat ohlášení nejpozději v den zahájení užívání 
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný 
svátek, nebo není možné splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání 
z jiného objektivního důvodu4), je poplatník povinen podat ohlášení nejblíže následující 
pracovní den. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon.5) 
3) Postup při změně6) údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.7)  
4) Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození stanoví zákon.8) 
 

Článek 5 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a) za provádění výkopových prací  .........................................................................  3 Kč, 
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje  ........................  10 Kč, 
c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb  ..........................  10 Kč, 
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje  ................................  25 Kč, 
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb  .................................  10 Kč, 
f) za umístění stavebního zařízení  .........................................................................  3 Kč, 
g) za umístění reklamního zařízení  ......................................................................  10 Kč, 
h) za umístění zařízení cirkusů  ..............................................................................  5 Kč, 
i) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  .............................  5 Kč, 
j) za umístění skládek  ...........................................................................................  3 Kč, 
k) za užívání pro sportovní, kulturní nebo reklamní akce  .....................................  3 Kč, 
l) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl  ...............................  3 Kč. 

 
4) např. zahájení provádění výkopových prací po úřední době správce poplatku 
5) § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích: (2) V ohlášení poplatník nebo plátce 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 nebo plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku (včetně např. důvodů osvobození, pokud existují již v okamžiku 
podání ohlášení). 
3) Poplatník nebo plátce, 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. 
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 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.) 

6) včetně zániku poplatkové povinnosti  
7) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen 

tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.) 
8) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích (V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro 

osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 
4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu 
za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.) 



2) Stanovuje se roční paušální částka poplatku: 
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa  ...................................................  5.000 Kč, 
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje  .........................  10.000 Kč, 
c) za umístění reklamního zařízení  .................................................................  2.000 Kč. 

3) Poplatník provede volbu placení paušální částkou poplatku u správce poplatku v rámci 
ohlášení dle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. 

 
Článek 6 

Osvobození 
 

1) Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.9) 
2) Dále se touto vyhláškou stanoví další osvobození od poplatku: 

a) pro město Varnsdorf a příspěvkové organizace, u kterých město Varnsdorf plní funkci 
zřizovatele, jakož i pro všechny neziskové právnické osoby zřízené nebo založené 
městem Varnsdorf, které jsou výlučně ovládány městem Varnsdorf; 

b) za umístění stavebního zařízení za účelem provedení oprav a úprav nemovitostí, nejvýše 
však po dobu prvních 30 dnů užívání veřejného prostranství takovým způsobem. 

 
Článek 7 

Splatnost poplatku 
 
1) Poplatek dle čl. 5 odst. 1 vyhlášky je splatný  

a) při užívání po dobu do 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství, 
b) při užívání po dobu 5 a více dnů  

1. v případě, že užívání veřejného prostranství nepřesáhne do dalšího kalendářního 
roku je poplatek splatný nejpozději do 5 dnů od ukončení užívání veřejného 
prostranství, 

2. v případě, že užívání veřejného prostranství přesáhne do více kalendářních let, 
je příslušná část poplatku v každém příslušném kalendářním roce splatná nejpozději 
do konce takového příslušného kalendářního roku užívání veřejného prostranství; 
v posledním roce užívání je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 5 dnů 
od ukončení užívání veřejného prostranství. 

2) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého ročního 
poplatkového období. 

3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení dle čl. 4 odst. 1 
této vyhlášky. 

 
Článek 8 

Zrušovací ustanovení 
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ze dne 26. 5. 2011. 
 
  

 
9) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích věta druhá (Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý 

výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.), § 4 odst. 3 zákona o místních 
poplatcích (Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa 
nepodléhají osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.) 



Článek 9 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení. 
 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Jan Šimek v. r. 

starosta 
Jiří Sucharda v. r. 

místostarosta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Příloha obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
Veřejné prostranství podle čl. 3 vyhlášky: 
 
1. 5. května 51. Pod Špičákem 
2. A. Jiráska 52. Jizerská 
3. B. Krawce 53. Josefa Lady 
4. Barvířská 54. Josefa Mánesa 
5. Bělohorská 55. K. Kryla 
6. Blatenská 56. Kamenická 
7. Brandýská 57. Kamenná 
8. Bratislavská 58. Karlínská 
9. Budějovická 59. Karlova 
10. Cihlářská 60. Karoliny Světlé 
11. Čelakovická 61. Klostermannova 
12. Čs. letců 62. Kolínská 
13. Čs.mládeže 63. Kollárova 
14. Děčínská 64. Komenského 
15. Dělnická 65. Kostelní 
16. Dolní nábřeží 66. Kovářská 
17. Dopravní 67. Kozlova 
18. Dragounská 68. Kralupská 
19. Duchcova 69. Krátká 
20. Dukelská 70. Krkonošská 
21. Důlní 71. Krymská 
22. Dvorská 72. Křižíkova 
23. Dvořákova 73. Křížkovského 
24. Edisonova 74. Kubelíkova 
25. E.Krásnohorské 75. Legií 
26. Erbenova 76. Lesní 
27. Ernsta Thälmanna 77. Ležácká 
28. Fibichova 78. Lidická 
29. Fr. Kmocha 79. Lipská 
30. Fügnarova 80. Lounská 
31. gen. Svobody 81. Lužická 
32. Hájenská 82. Mariánská 
33. Hálkova 83. Melantrichova 
34. Hašlerova 84. Měšťanská 
35. Horní nábřeží 85. Mikoláše Alše 
36. Horská 86. Mikulíkova 
37. Hraniční stezka 87. Mladoboleslavská 
38. Hraniční   88. Moravská 
39. Hrnčířská 89. Mostecká 
40. Hřbitovní 90. Mozartova 
41. Husova 91. Na Haldách 
42. Chelčického 92. Na Měkovině 
43. Chmelařská 93. Na Náspu 
44. Chrudimská 94. Na Pastvinách 
45. J. Hory 95. Na Příkopech 
46. Jabloňová 96. Nádražní 
47. Janáčkova 97. Náchodská 
48. Jánošíkova 98. Národní 
49. Jaroslava Vrchlického 99. Nemocniční 
50. Jarošova 100. Nezvalova 
 
  



 
101. Jateční 157. Nová 
102. Jiřího Wolkera 158. Novoměstská 
103. Jiřího z Poděbrad 159. Nymburská 
104. Obilní 160. Tajchmanova 
105. Okružní 161. Tichá 
106. Olbrachta 162. Tiskařská 
107. Olomoucká 163. Turnovská 
108. Orlická 164. Tyršova 
109. Osadní 165. U Městského statku 
110. Ostrovní 166. U Mlýna 
111. Otáhalova 167. U Nádraží 
112. Otavská 168. U Splavu 
113. Palackého 169. Vilová 
114. Pardubická 170. Východní 
115. Partyzánů 171. Výpadová 
116. Petra Bezruče 172. Vysokomýtská 
117. Písková 173. Zahradní 
118. Plavecká 174. Zámečnická 
119. Pletařská 175. Západní 
120. Plzeňská 176. Závoznická 
121. Pod strání 177. Zelinářská 
122. Podzimní 178. Zhořelecká 
123. Pohraniční stráže 179. Zimní 
124. Polní 180. Zuzánkova 
125. Poštovní 181. Železná 
126. Potoční 182. Žilinská 
127. Prašná 183. Žitavská 
128. Pražská 184. Žitná 
129. Prostějovská 185. Žižkova 
130. Průjezdní 186. Žukovova 
131. Přádelnická 187. Truhlářská 
132. Raisova 188. Havlíčkova 
133. Resslova 189. Vinohradská 
134. Revoluční 190. Nám. E. Beneše 
135. Rumburská 191. Štursova 
136. Rybářská 192. T.G.Masaryka 
137. Řeznická 193. Táborská 
138. Říční     
139. Sázavská     
140. Sedlářská     
141. Seifertova     
142. Sídlištní     
143. Skalní     
144. Smetanova     
145. Spojovací     
146. Sportovců     
147. Strakonická     
148. Stromovka     
149. Střední     
150. Střelecká     
151. Sv. Čecha     
152. Šafaříkova     
153. Šefčíkova     
154. Šenovská     
155. Školní     
156. Štefánikova     
 


