
 
 
 

MĚSTO BECHYNĚ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecně závazná vyhláška 
 

 č. 2/2005, 
 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška   
o místních poplatcích č. 6/2003, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 

1/2004 a 2/2004 
       
     Zastupitelstvo Města Bechyně vydává dne 7. září 2005   podle 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. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

Článek 1 
 
Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 
1/2004 a č. 2/2004  se mění a doplňuje takto : 
 
 
1.)   Článek 13 Sazby poplatku se mění, doplňuje a zní takto:   
 

Čl.13 
Sazby poplatku  

 
(1) Sazby poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a 

každý i započatý den, není- li níže 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 …………………..…………………………………………….…..… 50,- Kč 
2. dočasné stavby (např. prodejní buňky…)………za jednu stavbu ročně ……….. 4.000,- Kč 
                                                                              za jednu stavbu měsíčně…..…...........400,- Kč  
3.    ostatní …………………………………………………………………………..…...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 ……  ………….……...10,- Kč 
                                                                                       za jedno zařízení   ročně …………….500,- Kč 
h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce ………………………. …..1,- Kč 
 
ch)   za užívání  veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa 
     1.  pro jeden osobní automobil fyzické osoby ……..…...………………..…..ročně   2.400,- Kč 

    2. pro jeden osobní automobil právnické osoby a fyzické osoby   
        podnikatele………………………………………………………………….ročně  3.600,- Kč 

     3. pro  jeden nákladní automobil ( i s přívěsem), autobus, traktor nebo pracovní stroj 
         ………………………………………………………………………...…....ročně  4.800,- Kč 
i)   za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl………….......…10,- Kč 
  
j) za užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací………………….…..….10,- Kč 
k) za užívání veřejného prostranství způsobem podle čl. 10 této vyhlášky, avšak konkrétně 

neuvedeným v tomto článku odst. 1 vyhlášky  …………………………………. ….……...1,- Kč.  
 

(2) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).  
(3) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího 

místa nepodléhají osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 7).  
 
 

Článek 2 
 
     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.  
 
V Bechyni dne 7. září 2005    
 
 
 
         -----------------------------------------------------                                 --------------------------------------------------- 
 
                       Miroslav Beneš                                                                       Jaroslav Matějka 
                             místostarosta                                                                                      starosta města 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tato obecně závazná vyhláška byla dne…………. vyvěšena na úřední desku a dne……...…………byla sejmuta.  
 


