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MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
1. Základní informace:
Správa poplatku za užívání veřejného prostranství. Za veřejné prostranství jsou považována
všechna místa, která jsou určena k veřejnému užívání včetně přilehlé zeleně, (vyjmenováno
ve vyhlášce č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zvláštním
užíváním se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících k poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Fyzická nebo právnická osoba – uživatel veřejného prostranství = poplatník místního
poplatku za užívání veřejného prostranství.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Povolení příslušným silničním správním orgánem nebo správním orgánem životního
prostředí.
4. Způsob podání žádosti:
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství
nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Podání lze učinit písemně, ústně do
protokolu, datovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo odeslanou
prostřednictvím datové schránky u místně příslušného úřadu městského obvodu.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Podle místně příslušného úřadu městského obvodu.
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Ohlášení, povolení příslušného správního orgánu – správní rozhodnutí.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Místní poplatek dle platné vyhlášky č. 4/2020 - splatný do 15 dnů ode dne, kdy bylo
ukončeno užívání veřejného prostranství, a to na účet nebo do pokladny správce poplatku
po přidělení variabilního symbolu správcem poplatku pro konkrétní platbu.
Sazby poplatku - čl. 8 OZV
1) Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a) zábory krátkodobé do 10 dnů za každý i započatý m 2 a každý i započatý den k prodejním účelům
mimo historické jádro statutárního města Plzně a lokální centra
Kč
15,v historickém jádru statutárního města Plzně
Kč
30,v lokálních centrech
Kč
22,(seznam lokálních center je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky)
b) zábory delší než 10 dnů za každý i započatý m 2 a každý i započatý den k prodejním účelům
mimo historické jádro statutárního města Plzně a lokální centra
Kč
8,v historickém jádru statutárního města Plzně
Kč
20,v lokálních centrech
Kč
15,(seznam lokálních center je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky)
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c) předzahrádky
za každý i započatý m 2 a každý i započatý den

Kč

5,-

pro subjekty zapojené do projektu „Vlídné WC“
za každý i započaty m 2 a každý i započatý den

Kč

2,-

d) předsunuté prodejní místo
za každý i započatý m 2 a každý i započatý den

Kč

5,-

e) zařízení sloužící pro poskytování prodeje za účelem konání tradičních
řemeslných a farmářských trhů v historickém jádru statutárního města Plzně
za každý i započatý m 2 a každý i započatý den
Kč

15,-

2) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení za každý i započatý m 2 a každý i
započatý den
a) typ „A“ (reklamní stojan o rozměrech max. 1m x 1m)
mimo historické jádro statutárního města Plzně a lokální centra
v historickém jádru statutárního města Plzně
v lokálních centrech
(seznam lokálních center je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky)

Kč
Kč
Kč

15,25,20,-

b) ostatní
mimo historické jádro statutárního města Plzně a lokální centra
v historickém jádru statutárního města Plzně
v lokálních centrech
(seznam lokálních center je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky)

Kč
Kč
Kč

25,30,25,-

3) Paušální částka za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro jedno vozidlo ročně
a) pro osobní automobily, a nákladní automobily s užitečnou hmotností1 do 1,5 t
1) území historického jádra statutárního města Plzně2
Kč 36 500,(tj. 10,- Kč za každý i započaty m 2 a každý i započatý den)
2) ostatní území vymezená v nařízení statutárního města Plzně, kterým se dle
§ 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
vymezí oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít
za cenu sjednanou v souladu cenovými předpisy3
Kč 29 200,2
(tj. 8,- Kč za každý i započaty m a každý i započatý den)
3) ostatní území statutárního města Plzně
Kč 21 900,(tj. 6,- Kč za každý i započaty m 2 a každý i započatý den)
4) území v blízkosti provozovny nebo sídla poskytovatele sociálních
služeb podle zákona o sociálních službách 4 pro poskytovatele
sociálních služeb
Kč
1 000,b) pro nákladní automobily s užitečnou hmotností nad 1,5 t
(tj. 10,- Kč za každý i započaty m 2 a každý i započatý den)

Kč 122 860,-

c) pro autobusy
(tj. 10,- Kč za každý i započaty m 2 a každý i započatý den)

Kč 153 300,-

Užitečná hmotnost je souhrnná hmotnost osob a nákladu, který lze do vozidla naložit.
Nařízení vlády ČSR č. 54/1989 Sb., o prohlášení území historických jader měst
3 Nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní
komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád)
4
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
1

2

2
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Území historického jádra statutárního města Plzně je vymezeno v příloze č. 1 této vyhlášky.
4) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa na pozemku p. č. 5651/1 v k. ú. Plzeň
využívaného pro náhradní autobusovou přepravu cestujících v případě
traťových výluk vlakové dopravy
za každý i započaty m2 a každý i započatý den
Kč
5) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a zařízení
lidové technické zábavy
za každý i započaty m 2 a každý i započatý den
a) za zařízení cirkusů
b) za zařízení lunaparků, kolotoče, houpačky, střelnice, videoherny apod.
v období
od 1. dubna do 30. září
od 1. října do 31. března
6) Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení
za každý i započatý m 2 a každý i započatý den

3,-

Kč

5,-

Kč
Kč

10,5,-

Kč

5,-

7) Za použití veřejného prostranství k umístění skládky
a) skládky jakéhokoliv materiálu trvající déle než 1 den s výjimkou havárií do
3 dnů, pokud havárie přesahuje 3 dny, je zpoplatněna po dobu trvání od prvého dne
za každý i započatý m2 a každý i započatý den
do 30 dnů
Kč
6,nad 30 dnů
Kč
10,b) kontejnerů a lešení s výjimkou havárií do 3 dnů, pokud havárie přesahuje
3 dny, je zpoplatněna po dobu trvání od prvého dne
za každý i započatý m2 a každý i započatý den
do 30 dnů
nad 30 dnů

Kč
Kč

6,10,-

c) zabrání veřejného prostranství pro stavební, výkopové a jiné podobné práce
(včetně liniových staveb dle zvl. zákona5)
za každý i započatý m 2 a každý i započatý den
do 30 dnů
Kč
nad 30 dnů
Kč

6,10,-

d) podchodného lešení (podchodný profil: 1,5 m x 2,10 m)
za každý i započatý m 2 a každý i započatý den
do 30 dnů
nad 30 dnů
8) Za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní, reklamní akce,
potřeby tvorby filmových a televizních děl
za každý i započatý m 2 a každý i započatý den
v historickém jádru statutárního města Plzně
mimo historické jádro statutárního města Plzně

5

Kč
Kč

3,5,-

Kč
Kč

10,7,-

§ 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění
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8. Lhůty pro vyřízení:
30 dnů
9. Účastníci řízení:
Žadatel – uživatel veřejného prostranství
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Poplatek je splatný bez vyměření. Pokud není poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši
je vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Proti platebnímu
výměru může být podáno odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku ve
lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Proti hromadnému předpisnému seznamu může být podáno
odvolání u správce poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení zpřístupnění tohoto
hromadného předpisného seznamu.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Pokud poplatník nesplní svoji povinnost nepeněžité povahy (např. oznamovací povinnost),
může správce poplatku uložit pokutu.
14. Správce postupu:
Odbor dle organizační struktury
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1. 2021
16. Datum provedení poslední aktualizace:
4. 12. 2020
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat
svůj požadavek s úředníkem příslušného úřadu. Předložená žádost může být po překontrolování
úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.
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