A

ZM_05
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NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

25.11.2019

Datum projednání v RM

02.12.2019

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
10.12.2019
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 6/2019, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města zrušit obecně závaznou vyhlášku města Trutnova
č. 10/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
01.02
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Trutnova
č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo města Trutnova
ruší
01.01
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 10/2010, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství,

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Zpracoval

Eva Žáková

Odbor finanční

vydává
02.01
obecně závaznou vyhlášku města Trutnova č. 6/2019, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Důvodová zpráva:
Dne 01.01.2020 nabývá účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V případě místního poplatku za užívání veřejného prostranství dochází ke zpřesnění osvobození od poplatní povinnosti:
Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně
prospěšné účely.
Od poplatku se dále osvobozují:
a) umístění stavebního zařízení za účelem opravy budov (střecha, fasáda, okna), a to maximálně po dobu
prvních tří měsíců zvláštního užívání,
b) zvláštní užívání veřejného prostranství městem Trutnov případně právnickými osobami zřízenými nebo
založenými městem Trutnov,
c) zvláštní užívání veřejného prostranství se smluvní podporou města Trutnova,
d) provedení výkopových prací správci sítí za účelem odstranění jejich havarijního stavu,
e) užívání veřejného prostranství vlastníkem,
f) užívání veřejného prostranství pro sportovní a kulturní akce, na nichž není vybíráno vstupné,
g) umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb na tržištích,
h) reklama na kulturní akce, na nichž není vybíráno vstupné,
i) umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb vyjma předzahrádek.
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Příloha:
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Mapa - Území města Trutnova se zpoplatněnými veřejnými prostranstvími, dle čl. 3 (pouze elektronicky).
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 03.12.2019

Mgr. Denisa Pavlová
Podpis vedoucího odboru Ing. Josef Gereg v. r.

MĚSTO TRUTNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2019,
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo města Trutnova se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením
č. ZM_2019-xxx/5 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), a v souladu s § 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 Trutnov touto vyhláškou
zavádí místní poplatek za užívání
veřejného
prostranství
(dále
jen
„poplatek“).
(2)
Správcem poplatku je Městský
úřad Trutnov1 (dále jen „správce
poplatku“).

(2)
Poplatek za užívání veřejného
prostranství platí fyzické i právnické
osoby, které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále
jen „poplatník“).3
Článek 3
Veřejná prostranství
(1)
Poplatek se platí za užívání
veřejných prostranství4, kterými jsou:

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
(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 děl.2

všechna náměstí, ulice, chodníky
(veřejně přístupné pozemní komunikace), tržiště, parky, veřejnou zeleň
a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání (podloubí, podchody,
nadchody, průchody a proluky), a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
(2)
Části území města Trutnova, ve
kterých jsou uvedena veřejná prostranství
podléhající místnímu poplatku dle této

3
1

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení)

4

vyhlášky, jsou vymezeny v samostatné
elektronické příloze této vyhlášky.

v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.5

Článek 4
Ohlašovací povinnost

(4)
Dojde-li
ke
změně
údajů
uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.6

(1)
Poplatník je povinen ohlásit
zvláštní užívání veřejného prostranství
správci poplatku nejpozději 3 dny před
zahájením užívání veřejného prostranství.
V případě užívání veřejného prostranství
po dobu 1 dne, je povinen splnit
ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství.
Pokud tento den připadne na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je
poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní
den.
(2)
a)

b)

c)

(5)
Povinnost ohlásit údaj podle odst.
2 nebo jeho změnu se nevztahuje na
údaje zveřejněné pro tyto účely správcem
poplatku na úřední desce.
Článek 5
Sazba poplatku
(1)
Pro stanovení výše sazby poplatku
se rozlišují na území města Trutnova tyto
lokality:

V ohlášení poplatník uvede:
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,
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,

a)

část města ohraničená ulicemi Na
Struze, Pražská, Na Kopečku,
Hluboký příkop, Barvířská, Křižíkova, Čsl. armády v prodloužení
k Horní Promenádě, Horní Promenáda, Dolní Promenáda a Revoluční,

b)

části města Dolní Staré Město,
Horní Staré Město, Kryblice a Poříčí a zbylé území částí města Dolní
Předměstí,
Horní
Předměstí
a Střední Předměstí.

(2)
Poplatek činí za každý i započatý
2
m a každý i započatý den zvláštního
užívání veřejného prostranství:
způsob zvláštního užívání

další údaje rozhodné pro stanovení
poplatku, zejména předpokládanou
dobu, způsob, místo a výměru
užívání veřejného prostranství,
včetně skutečností dokládajících
vznik
nároku
na
případné
osvobození od poplatku.

a

a) umístění reklamního
zařízení (k vystavení zboží 5 Kč
před vlastní provozovnou)
b) umístění zařízení pro
3 Kč
poskytování služeb a
prodej (předzahrádky)
c) umístění stavebních
5 Kč
zařízení nebo skládek
d) umístění ostatních
reklamních zařízení a
10 Kč
pořádání reklamních akcí
e) vyhrazení trvalého
10 Kč
parkovacího místa

(3)
Poplatník, 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
5
6

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

b

2 Kč
2 Kč
3 Kč
5 Kč
3 Kč

f) ostatní způsoby
zvláštního užívání
neuvedené v písm.
a) až e)

odveden na charitativní a veřejně
prospěšné účely7.

2 Kč 2 Kč
(2)

(3)
Poplatník může poplatek uhradit
týdenní, měsíční nebo roční paušální
částkou:
a)

b)

c)

týdenní paušální částka činí
pětinásobek příslušné denní sazby
uvedené v odstavci (2) a lze jí
uhradit zvláštní užívání veřejného
prostranství v délce sedmi po sobě
jdoucích kalendářních dnů.
měsíční paušální částka činí
dvacetinásobek příslušné denní
sazby uvedené v odstavci (2) a lze
jí uhradit zvláštní užívání veřejného
prostranství v délce jednoho měsíce.
roční
paušální
částka
činí
dvousetnásobek příslušné denní
sazby uvedené v odstavci (2) a lze
jí uhradit zvláštní užívání veřejného
prostranství v délce jednoho roku.
Článek 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle
čl. 5 odst. 2 a 3 je splatný nejpozději
v den, kdy bylo se zvláštním užíváním
veřejného prostranství započato.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na
sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je dnem, ve kterém je poplatník
povinen svoji povinnost splnit, nejblíže
následující pracovní den.
Článek 7
Osvobození
(1)

Od poplatku se dále osvobozují:

a)

umístění stavebního zařízení za
účelem opravy budov (střecha,
fasáda, okna), a to maximálně po
dobu prvních tří měsíců zvláštního
užívání,

b)

zvláštní užívání veřejného prostranství městem Trutnovem případně
právnickými osobami zřízenými
nebo založenými městem Trutnov,

c)

zvláštní užívání veřejného prostranství se smluvní podporou města
Trutnova,

d)

provedení výkopových prací správci
sítí za účelem odstranění jejich
havarijního stavu,

e)

užívání veřejného prostranství vlastníkem,

f)

užívání veřejného prostranství pro
sportovní a kulturní akce, na nichž
není vybíráno vstupné,

g)

umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb na tržištích,8

h)

reklamní
akce
a
umístění
reklamního zařízení na kulturní
akce, na nichž není vybíráno
vstupné,

i)

umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb vyjma předzahrádek.

(3) V případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození zaniká.9

Poplatek se neplatí:

a)

za vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro osobu, která je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b)

z akcí pořádaných na veřejném
prostranství, jejichž celý výtěžek je

7

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
Nařízení města Trutnova č. 4/2003, tržní řád
9
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
8

Článek 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li
poplatky
zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.10
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo
část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím
poplatku
sledujícím jeho osud.11

Mgr. Ivan Adamec
starosta

Článek 9
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této obecně
závazné vyhlášky se ruší obecně
závazná vyhláška č. 10/2010,
o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství ze dne
13.12.2010.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá
dnem 01.01.2020.

účinnosti

Mgr. Tomáš Eichler
místostarosta

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Území města Trutnova se zpoplatněnými veřejnými prostranstvími, dle čl. 3.
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

10
11

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

