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MĚSTO BECHYNĚ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecně závazná vyhláška 

č. 6/2008 
 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství    
       
      Zastupitelstvo Města Bechyně na svém zasedání dne 19. listopadu  2008 rozhodlo  vydat na 
základě ustan. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustan. § 10 písm. d) a ustan. § 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 Bechyně zavádí touto obecně závaznou vyhláškou  místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství   (dále v textu vyhlášky jen „poplatek“).  
(2)  Řízení o poplatcích  vykonává Městský úřad Bechyně (dále jen „správce poplatku“)1.  

 
Článek  2 

Předmět   poplatku  
 

(1) Poplatek  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 děl2 

(2) Za veřejná prostranství, která podléhají poplatku  se pro účely této vyhlášky považují všechna 
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
Mají-li název, jsou uvedeny v příloze č.1. Prostory, jejichž zvláštní užívání podléhá rovněž 
poplatku za užívání veřejného prostranství, jsou uvedeny v příloze č.2. 

 
 Článek  3 
Poplatník 

 
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem 

uvedeným v čl. 2.  
(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého 

poplatku společně a nerozdílně.  
  

Článek 4 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

                                                           
1 § 14 odst. 3 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o 
místních poplatcích“) 
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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(1) Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem 

uvedeným v čl. 2.  
(2) Poplatek se platí až do dne, kdy toto užívání skončilo, stavba, zařízení, skládka nebo jiné věci 

umístěné na veřejném prostranství v souvislosti s tímto užíváním byly odstraněny a veřejné 
prostranství bylo uvedeno do původního stavu.   

 
Článek 5 

Ohlašovací povinnost 
 

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit předpokládanou dobu, místo, výměru a  způsob 
užívání veřejného prostranství před započetím užívání.  Není-li to možné, je povinen tyto údaje 
ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení 
užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.  

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci 
poplatku příjmení, jméno, rodné číslo nebo datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu 
bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, 
sídlo a IČO. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž 
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její 
podnikatelské činnosti.  

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku skutečnosti, které mají vliv na stanovení 
výše jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik či zánik osvobození a dále je bez zbytečného 
odkladu  povinen ohlásit jakékoliv změny v již ohlášených skutečnostech .  

 
Článek 6 

Sazba poplatku 
 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i 
započatý den, není- li dále v textu uvedeno jinak:  

 
a) za užívání  veřejného prostranství k umístění dočasných staveb  a skládek stavebního materiálu 
 

1. pro stavbu rodinných domků ……………………………………………………………1,- Kč 
2. pro ostatní stavby ……………………….…………………………………………….....3,- Kč 

 
b) za užívání  veřejného prostranství k umístění jiných skládek, než skládek stavebního 

materiálu……………………………………………………………………………...….… 5,-  Kč 
 
c) za užívání  veřejného prostranství k umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb    

1. předzahrádky …………………..…………………………………………….………….1,- Kč 
2. prodejní stánky nebo buňky (např. prodej novin a časopisů) 
                                 ………za celý stánek nebo buňku ročně ……………….…….......5.000,- Kč 
3.    ostatní (např. prodejní zařízení na místech určených k prodeji tržním řádem)..…...….50,- Kč. 
                                                                               

d) za užívání  veřejného prostranství pro poskytování prodeje a služeb z osobních a nákladních 
automobilů a autobusů……………………………………………………………..……….10,- Kč 

 
f)  za užívání  veřejného prostranství pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných 

atrakcí  
1. cirkusy, zvěřince a podobná zařízení …za jedno zařízení týdně…………………...5.000,- Kč 
2. lunaparky a podobné atrakce ….…  …za jednu atrakci  týdně…..………...…...….1.400,- Kč  

 
g) za užívání  veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení na dobu kratší než 1 měsíc…  

…………………………………………………………………………………..….……...10,- Kč 
      za jedno zařízení   ročně ………………………………………………………………..  500,- Kč 
 
h)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce ……………………….. …..1,- Kč 
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ch)  za užívání  veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa 
     1.  pro  osobní automobil……………….....……..…...………………....……....ročně  2.400,- Kč 
     2.  pro  ostatní motorová vozidla …………………………………………... ….ročně  4.800,- Kč 
          
i)    za užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací………………….…….….10,- Kč 
j) za užívání veřejného prostranství způsobem podle čl. 2 této vyhlášky, avšak konkrétně 

neuvedeným v čl. 6 odst. 1 vyhlášky  …………………………………. ….…………….…..1,- Kč.  
 

Článek 7 
Osvobození  

 
(1) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na 

charitativní a veřejně prospěšné účely3.  
(2) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího 

místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.4  
(3) Od poplatku je dále osvobozeno:  

- zvláštní užívání veřejného prostranství, kdy jeho uživatelem je město Bechyně, jeho 
organizační složka nebo jím zřízená nebo založená organizace (s většinovým podílem 
města)   

- zvláštní užívání veřejného prostranství, které je užíváno uživatelem  na základě smlouvy 
s městem Bechyně   

- zvláštní užívání veřejného prostranství jeho vlastníkem  
- sportovní a kulturní akce pořádané ve spolupráci s městem (na doprovodnou obchodní 

činnost se osvobození nevztahuje)  
 

Článek 8 
Splatnost poplatku 

 
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 3 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.  
(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný v den, kdy má být s užíváním veřejného 

prostranství  započato. 
 

Článek  9 
Zvýšení poplatku 

 
     Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 
výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část 
může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.5 
 

Článek 10 
 

     Zrušují  se obecně závazné vyhlášky: 
1) č. 6/2003 o místních poplatcích, ze dne 26.11.2003 
2) č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2003, ze dne 10.4.2004 
3) č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2003, ze dne 15.12.2004 
4) č. 2/2005, kterou se doplňuje vyhláška č. 6/2003, ze dne 7.9.2005 

 
Článek 11 

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.  
 
 

                                                           
3 § 4 odst. 1 věta druhá zákona o místních poplatcích 
4 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
5 § 11 zákona o místních poplatcích 
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         -----------------------------------------------------                                 --------------------------------------------------- 
                       Miroslav Beneš                                                                  Mgr. Jaroslav Matějka 
                             místostarosta                                                                                      starosta města 
 
 
Vyvěšení na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne :  
 

Příloha č. 1 
SEZNAM ULIC A MÍSTNÍCH NÁZV Ů 

 
1. Čechova 
2. Dlouhá 
3. Fáberova 
4. Gabrielova 
5. Kašpara Malého 
6. Klášterní 
7. Krátká 
8. Křižíkova vilová čtvrť 
9. Lázeňská 
10. Lázně 
11. Libušina 
12. Lišky 
13. Lomená 
14. Luční 
15. Masokrámská 
16. Michalská 
17. Na Libuši 
18. nám.T.G.Masaryka 
19. Novodvorská 
20. Obůrka  
21. Parkány 
22. Písecká 
23. Plechamr 
24. Pod Schody 
25. Prádlo 
26. Příčná 
27. sídl.5.května  
28. sídl.Obránců míru 
29. Souběžná 
30. Soukenická 
31. Široká 
32. Školní 
33. Švestková 
34. Táborská 
35. Tyršova 
36. U Nádraží 
37. U Stadionu 
38. U Vodojemu 
39. Valtrova 
40. Větrov 
41. Za Trubným 
42. Zahradní 
43. Zámek 
44. Zářečí 
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Příloha č.2 
 

Prostory, jejích zvláštní užívání podléhá rovněž poplatku za užívání veřejného prostranství: 
 

- prostor autobusového nádraží- pozemky 
č.par.1559/2,1559/11,1559/10,1559/4,1559/5,1559/6,1559/7,1559/8,1559/9,1555/8 a 
1555/9 

- prostory v Zářečí – pozemky č.par.378 a 379 
- prostory u obch.domu Jednota Na Libuši – pozemky 

č.par.1978/6,1978/180,1978/177,1978/178,1978/179 a 1978/182 
- prostory v areálu sportovního stadionu Písecká ulice 
- parkoviště u sportovního stadionu č.par.1262 
- parkoviště u křižovatky ul.Čechova a Písecká č.par.824 a 825 
- parkoviště u nádraží ČSD č.par.2109 
- parkoviště na sídl.5.května č.par.1480/119 
- parkoviště u křižovatky Čechova a Libušina č.par.565/1 
- zpevněné plochy v okolí kulturního domu čp.602 č.par.1068/1 
- pozemky č.par.1562/4,1562/1,1562/3,1562/10 

vše v k.ú. Bechyně.  


