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OBEC  BISKUPICE 
Biskupice č.p.11, pošta 569 43 Jevíčko 

 

Obecně závazná vyhláška obce Biskupice 
 

 č. 3/2004 
 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
 
Zastupitelstvo obce Biskupice na základě ustanovení § 1 písm. c) a § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, schválilo na svém zasedání dne 31.3.2004 tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
     (1) Touto vyhláškou je stanoven místní poplatek za užívání veřejného prostranství. 1)  
 
     (2) Správcem poplatku je Obecní úřad Biskupice, který v řízení ve věcech správy poplatku 
postupuje podle zvláštních předpisů. 2)  
 

Článek 2 
Vymezení veřejného prostranství 

 
     Pro účely této vyhlášky se rozumí: 
 
Veřejné prostranství zahrnuje parcelní čísla v obci Biskupice:  
katastrální území Biskupice u Jevíčka  - parcelní čísla KN 979/1, 979/2, 980/1, 980/2, 945/1, 979/5, 
979/10, 19/1, 19/2, 20, 996, 983, 973/1, 176/6, 1004/1, -42/3, 8/2, 55/1, 5/6, 449/4, 177/1, 689/1 a 
katastrální území Zálesí u Jevíčka – parcelní čísla KN 327/2, 72/1, 72/2, 327/1, 338/2, 338/1, 64/3, 
338/3, 339, 66/3, 340/1, 340/2, 66/12, 66/13, 328/2, 66/20, 328/1. 
(Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru.) 
 

Článek  3 
Předmět poplatku a poplatník 

 
     (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
1) 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. 
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     (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik 
uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může 
uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. 
 
     (3) Poplatek se vybírá za období počínající dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do 
dne, kdy užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu. 
V případě porušení této povinnosti bude veřejné prostranství uklizeno na náklady uživatele. 
 

Článek 4 
Sazby poplatku 

 
     (1) Za užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací činí poplatek 

a) za 1 m2/ 1 den                                                1,00 Kč 

b) za 1 m2/ 1 den v případě veřejného zájmu    0,50 Kč 
 
     (2) Za užívání veřejného prostranství k umístění skládek všeho druhu (mimo skládek stavebních dle 
odstavce 2) činí poplatek 1,00 Kč/ 1 m2/ 1 den. 
 
     (3) Za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a 
služeb – stánky, pulty, kiosky apod. – činí poplatek: 
 
a) denní   15,00 Kč/ 1 m2/ 1 den 
b) měsíční    200,00 Kč/ 1 měsíc 
c) roční      2.200,00 Kč/ 1 kalendářní rok 
 
     (4) Za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a 
služeb – rozšíření provozu restauračních zařízení formou předzahrádek – činí poplatek: 
 
a) měsíční 
      
     plocha do 10 m2  30,00 Kč/ 1 měsíc 
     plocha nad 10 m2      100,00 Kč/ 1 měsíc 
 
b) roční 
plocha do 10 m2  300,00 Kč/ 1 kalendářní rok 
plocha nad 10 m2  1.000,00 Kč/ 1 kalendářní rok  
 
     (5) Za užívání prostranství k umístění reklamních zařízení činí poplatek:    
 
a) denní  
    plocha do 1 m2  10,00 Kč/ 1 m2/ 1 den 
    plocha nad 1 m2    30,00 Kč/ 1 m2/ 1 den 
b) měsíční       
    plocha do 1 m2   60,00 Kč/ 1 měsíc 
    plocha nad 1 m2    180,00 Kč/ 1 měsíc 
c) roční     600,00 Kč/ 1 kalendářní rok 
 
     (6) Za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných 
atrakcí činí poplatek: 
 
a) za umístění lunaparků   1.000,00 Kč za každý započatý týden 
b) za umístění hracích přístrojů (maringotka) 10,00 Kč/ 1 m2/ 1 den 
c) za umístění cirkusu    5,00 Kč/ 1 m2/ 1 den  
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     (7) Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce činí poplatek: 
 
   5,00 Kč/ 1 m2/ 1 den 
 
     (8) Za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl: 
 
  10,00 Kč/ 1 m2/ 1 den 
 
    (9) Za užívání veřejného prostranství vyhrazení trvalého parkovacího místa činí poplatek:  
 
a) osobní automobil  200,00 Kč/kalendářní rok 
b) nákladní automobil, autobus, traktor, vlečky a vleky  500,00 Kč/kalendářní rok 
 
     (10) Sazba poplatku se určí i za započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý 
den. 
 

Článek 5 
Osvobození od poplatku 

 
     Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: 
 

a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně  
prospěšné účely, 

b) zvláštní užívání veřejného prostranství podle článku 3, kdy uživatelem je obec Biskupice  
c) poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího 

místa nepodléhají osoby invalidní.  
 

Článek 6 
Ohlašovací povinnost 

 
     (1) V případech, kdy užívání veřejného prostranství vyžaduje povolení podle zvláštních předpisů 3), 
je ohlašovací povinnost splněna podáním žádosti o toto povolení. 
 
     (2) V ostatních případech je poplatník povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného 
prostranství nejméně 7 dnů před započetím užívání, s výjimkou podle odst. 3 tohoto článku. 
 
     (3) V případech krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit ohlašovací 
povinnost: 
 

d) v pracovní dny 1 den předem, ve výjimečných případech v den, kdy začalo být veřejné     
            prostranství užíváno  

e) mimo pracovní dny nejpozději v nejbližší pracovní den. 
 
     (4) Po skončení užívání veřejného prostranství je každý uživatel povinen oznámit tuto skutečnost 
správci poplatku a veřejné prostranství, které užíval, uvést do původního stavu. 
 

Článek 7 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
     (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek 
platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku 
zvýšit až na trojnásobek. 
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     (2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou 
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla. 
 
     (3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, 
běží tříletá lhůta od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. 
Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla. 
 
     (4) Požádá-li poplatník o vrácení přeplatku, který vznikl změnou skutečností rozhodných pro 
zaplacení poplatku na straně poplatníka, přeplatek se vrátí jen činí-li více než 50,- Kč a nemá-li 
poplatník nedoplatek u jiného druhu poplatku a to do 30 dnů od doručení žádosti. 
 
    (5) Ruší  se obecně závazná vyhláška obce Biskupice č.3/2003 , o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství ze dne 1.ledna 2004.  
 
    (6) Pro poplatkovou povinnost vzniklou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použití 
předpisy platné před účinností této vyhlášky. 
 
     (7) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Š e b e k  Dalibor       B e r k a  Pavel  
  starosta obce                 místostarosta obce 
 
________________________________________________________________________ 
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:  
    „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,  parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a  to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 
2) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
3) např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Tato  obecně závazná vyhláška  byla schválena zastupitelstvem obce na 14. veřejném zasedání zastupitelstva 
obce Biskupice dne 31.3.2004. 
 
Datum vyvěšení: 1.4.2004 
 
Datum sejmutí: 20.4.2004 
 
 


