MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Co je veřejné prostranství?
Pro účely této vyhlášky je to takový prostor, který je přístupný všem bez omezení a slouží
k obecnému užívání jako náměstí, tržiště, silnice, pozemní komunikace, chodníky, parky,
veřejná zeleň, a to bez ohledu na vlastníka pozemku.

Co je předmětem poplatku?
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
(prodejní stánky)
• umístnění stavebních nebo reklamních zařízení
• umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
• umístění skládek (tj. skladování věcí movitých na veřejném prostranství určených
k dalšímu využití nebo uskladnění)
• vyhrazení trvalého parkovacího místa

Kdo hradí poplatek?
Fyzické i právnické osoby, které využívají veřejné prostranství dle předmětu poplatku.

Kdy oznámit?
Nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státní svátek, splní poplatník ohlašovací povinnost nejbližší následující
pracovní den.
Po ukončení užívání veřejného prostranství musí poplatník do 15 dnů ohlásit skutečný stav.

Jak oznámit?
Vyplněný formulář „Zábor veřejného prostranství“ podat na Městském úřadu ve Vodňanech
na finanční odbor – pokladna. Formulář je dostupný na webových stránkách nebo si ho lze
vyzvednout na finančním odboru.

Kdy a jak zaplatit?
Poplatek je splatný do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství. Osobně na
pokladně MěÚ Vodňany – finanční odbor, složenkou nebo bezhotovostně na účet města č.
78-957960227/0100 (variabilní symbol je nutné si vyžádat na tel. čísle 383 379 181).

Kolik zaplatit?
Sazba za každý i započatý m2 a každý i započatý den
umístění dočasných staveb a zařízení pro
poskytování služeb
umístění zařízení pro poskytování prodeje
(stoly, pulty, stánky, mobilní buňky apod.)
provádění výkopových prací a umístnění
stavebních zařízení
umístění reklamních zařízení
umístění skládek
umístění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí
umístnění zařízení cirkusů
užívání veřejného prostranství pro reklamní
akce
užívání veřejného prostranství pro potřeby
tvorby filmových a televizních děl

Sazba stanovená paušální částkou
umístění předzahrádek, stolků apod.
před zařízením poskytujícím
občerstvení
umístění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí
umístění zařízení cirkusů

vyhrazení trvalého parkovacího místa

Poplatek

na celém území města

10,00 Kč

vlastní zemědělská produkce
předzahrádky - občerstvení
ostatní
v části Vodňany I
v části Vodňany II a místních částech
v části Vodňany I
v části Vodňany II a místních částech
v části Vodňany I
v části Vodňany II a místních částech

5,00 Kč
5,00 Kč
30,00 Kč
2,00 Kč
1,00 Kč
30,00 Kč
10,00 Kč
2,00 Kč
1,00 Kč

na celém území města

5,00 Kč

na celém území města

5,00 Kč

na celém území města

10,00 Kč

na celém území města

10,00 Kč

v části Vodňany I
v části Vodňany II a místních částech

Poplatek
800,00 Kč/měsíc/zařízení

150,00 Kč/měsíc/zařízení
u malých atrakcí (střelnice apod.)
500 Kč/týden/ks
u velkých atrakcí (autodrom apod.)
1 000,00 Kč/týden/ks
u malých zařízení (maringotky apod.)
500,00 Kč/týden/ks
u velkých zařízení (šapitó)
2 000,00 Kč/týden/ks
1 000,00 Kč/rok/ks
osobní automobil na nám. Svobody
100,00 Kč/měsíc/ks
500,00 Kč/rok/ks
osobní automobil v ostatních
částech
50,00 kč/měsíc/ks
3 000,00 Kč/rok/ks
nákladní automobil
300,00 Kč/měsíc/ks
1 000,00 Kč/rok/ks
obytný přívěs
100,00 Kč/měsíc/ks

Veškeré informace naleznete v obecně závazné vyhlášce města č. 4/2011 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství , která je přístupná na internetových stránkách města pod
odkazem
http://www.vodnany.eu/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18428&id_ktg=31484&n=vyhlasky%
2Dpravidla%2Dstatuty&p1=2759
Kontaktní osoba:
Květuše Christová
Tel.: 383 379 181
e-mail: christova@muvodnany.cz

