
 
 

OBEC Kostomlaty nad Labem  
Zastupitelstvo obce  

Obecn� závazná vyhláška obce Kostomlaty nad Labem �. 5/2019, 
o místním poplatku za užívání ve�ejného prostranství 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem se na svém zasedání dne 10. 12. 2019 usnesením  

�. 92/2019 usneslo vydat na základ� § 14 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, tuto obecn� závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

�l. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Kostomlaty nad Labem touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání ve�ejného 

prostranství (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní ú�ad Kostomlaty nad Labem.1 

�l. 2 
P�edm�t poplatku a poplatník 

(1) Poplatek za užívání ve�ejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání ve�ejného 

prostranství, kterým se rozumí provád�ní výkopových prací, umíst�ní do�asných staveb a 

za�ízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umíst�ní stavebních nebo 

reklamních za�ízení, za�ízení cirkus�, lunapark� a jiných obdobných atrakcí, umíst�ní 

skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pot�eby 

tvorby filmových a televizních d�l.2 

(2) Poplatek za užívání ve�ejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 

ve�ejné prostranství zp�sobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3 

�l. 3   
Ve�ejná prostranství  

Poplatek se platí za užívání ve�ejných prostranství, která jsou uvedena jmenovit� v p�íloze �. 1 a 

graficky vyzna�ena na map� v p�íloze �. 2. Tyto p�ílohy tvo�í nedílnou sou�ást této vyhlášky. 

 

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

3  § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



 
�l. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání ve�ejného prostranství správci poplatku 

nejpozd�ji 14 dní p�ed zahájením užívání ve�ejného prostranství. V p�ípad� užívání 

ve�ejného prostranství po dobu kratší než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost 

nejpozd�ji v den zahájení užívání ve�ejného prostranství. Pokud tento den p�ipadne na 

sobotu, ned�li nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost 

nejblíže následující pracovní den. 

(2) V ohlášení poplatník uvede4 

a) jméno, pop�ípad� jména, a p�íjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li p�id�len, 
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, pop�ípad� další adresu pro doru�ování; 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávn�ny jednat v 
poplatkových v�cech, 

b) �ísla všech svých ú�t� u poskytovatel� platebních služeb, v�etn� poskytovatel� t�chto 

služeb v zahrani�í, užívaných v souvislosti s podnikatelskou �inností, v p�ípad�, že 

p�edm�t poplatku souvisí s podnikatelskou �inností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména p�edpokládanou dobu, zp�sob, 

místo a vým�ru užívání ve�ejného prostranství, v�etn� skute�ností dokládajících vznik 

nároku na p�ípadnou úlevu nebo osvobození od poplatku. 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlišt� na území �lenského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede krom� údaj� požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocn�nce v tuzemsku pro 

doru�ování.5 

(4) Dojde-li ke zm�n� údaj� uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto zm�nu oznámit do 

15 dn� ode dne, kdy nastala.6 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho zm�nu se nevztahuje na údaj, který m�že 

správce poplatku automatizovaným zp�sobem zjistit z rejst�ík� nebo evidencí, do nichž má 

z�ízen automatizovaný p�ístup. Okruh t�chto údaj� zve�ejní správce poplatku na své ú�ední 

desce.7 
 

�l. 5 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku �iní za každý i zapo�atý m2 a každý i zapo�atý den: 

a) za provád�ní výkopových prací ...................................................................10,- K�, 

b) za umíst�ní do�asných staveb a za�ízení sloužících pro poskytování prodeje a 

služeb............................................................................................................10,-K�, 
 

4  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

5  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

6  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
7  § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



 
c) za umíst�ní stavebních za�ízení ..................................................................... 1,- K� 

d) za umíst�ní reklamních za�ízení ..................................................................     10,- K� 

e) za umíst�ní za�ízení cirkus� ..........................................................................     1,- K� 

f) za umíst�ní za�ízení lunapark� a jiných obdobných atrakcí ...........................     3,- K� 

g) za umíst�ní skládek stavebního �i obdobného materiálu................................   .5,- K� 

h) za užívání ve�ejného prostranství pro kulturní a sportovní akce ....................     1,- K� 

i)     za užívání ve�ejného prostranství pro reklamní akce ................................         10,- K� 

j)     za užívání ve�ejného prostranství pro pot�eby tvorby filmových a televizních 

d�l................................................................................................................       10,- K�. 

 

(2) Obec stanovuje poplatek paušální �ástkou takto: 

a) za trvalé umíst�ní za�ízení sloužící pro poskytování prodeje.......... 500,- K�/rok 

b) za trvalé umíst�ní reklamního za�ízení…………………………… 500,- K�/rok. 

�l. 6 
Splatnost poplatku  

(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný: 

a) p�i užívání ve�ejného prostranství po dobu kratší 7 dn� nejpozd�ji v den zahájení 

užívání ve�ejného prostranství, 

b) p�i užívání ve�ejného prostranství po dobu 7 dn� nebo delší nejpozd�ji do 4 dn� od 

zahájení užívání ve�ejného prostranství. 

(2) Poplatek stanovený paušální �ástkou je splatný do konce února p�íslušného roku. 

(3) P�ipadne-li konec lh�ty splatnosti na sobotu, ned�li nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve 

kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 
 

�l. 7 

Osvobození a úlevy 

(1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem pr�kazu ZTP/P 

b) z akcí po�ádaných na ve�ejném prostranství, jejichž celý výt�žek je odveden na 

charitativní a ve�ejn� prosp�šné ú�ely8. 

(2) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto �lánku je poplatník povinen 

ohlásit ve lh�t� 

 
8 8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 



 
�l. 8 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem v�as nebo ve správné výši, vym��í mu správce 

poplatku poplatek platebním vým�rem nebo hromadným p�edpisným seznamem.9 

(2) V�as nezaplacené poplatky nebo �ást t�chto poplatk� m�že správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je p�íslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10 

�l. 9 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecn� závazná vyhláška �. 3/2016, o místním poplatku za užívání ve�ejného 
prostranství ze dne 6. 12. 2016. 

�l. 10 
Ú�innost 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1. 1. 2020. 

 

  

 

 

 

              v.r.                    v.r. 

            Bc. Zde�ka Keistová                                                        Ing. Romana Hradilová  

 místostarostka starostka 

 

 

 

 

 
9 10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
10 11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

Kostomlaty nad Labem  

parkoviště před prodejnou Jednoty v ulici 9. května (p.č. 687/12) 

prostranství u Staré školy před pohostinstvím Na Place (p.č. 692/1) 

ulice v obci Kostomlaty nad Labem: 9. května, Doubravská, Hájovna, Hradištská, Hronětická, 
Jižní, K Cihelně, K Nádraží, K Přejezdu, Ke Strouze, Kolmá, Krátká, Na Bahnech, Na 
Hrabovce, Na Křenovce, Na Lacinově louce, Na Ladech, Na Obci, Na Závisti, Na Zdymadle, 
Nádražní, Nymburská, Pod Beránkou, Pod Remízem, Pod Sokolovnou, Podle Dráhy, Požární, 
Průběžná, Příčná, Severní, Slepá, Spojovací, Školní, U Křížku, U Sadu, U Staré školy, V 
Glančici, V Uličkách, Východní, V Zahradách, Zahradní, Západní. 

 










