Město Sokolov
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2014,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Sokolova se na svém zasedání dne 13. března 2014 usneslo vydat
na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Zavádí se místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Sokolov (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku, 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) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odst. 1.
Čl. 3
Veřejné prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství uvedených v příloze této vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvního dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 2 odst. 1, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství dle čl. 2
odst. 1 nejpozději
a) 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství,
b) do 24 hodin od zahájení užívání veřejného prostranství v důsledku havárie, která si vyžádá
neodkladný zásah do veřejného prostranství.
(2) Připadne-li den ohlášení na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník
povinen splnit ohlašovací povinnost nejbližší následující pracovní den.

(3) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) 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,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou
dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností
dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.
(4) 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 v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(6) Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů po ukončení užívání veřejného prostranství
ohlásit správci poplatku skutečný stav údajů dle odst. 3 písm. c).
(7) Ohlašovací povinnost má i poplatník, který je od poplatku osvobozen dle čl. 8.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Sazby poplatků se stanovují takto:
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
- za m2 a den
10 Kč
- měsíční paušální sazba za m2
150 Kč
- roční paušální sazba za m2
900 Kč
b) za umístění předzahrádky a pro předsunutý prodej
- za m2 a den
5 Kč
2
- měsíční paušální sazba za m
60 Kč
- roční paušální sazba za m2
500 Kč
c) za umístění stavebního zařízení nebo skládky a provádění výkopových prací
- za m2 a den
10 Kč
- měsíční paušální sazba za m2
100 Kč

a)

d)

za umístění stavebního zařízení nebo skládky a provádění výkopových prací v havarijním
případě
- za m2 a den
5 Kč

e)

za umístění stavebního zařízení nebo skládky a provádění výkopových prací pro potřeby
liniové stavby na veřejné zeleni
- za m2 a den
5 Kč

f)

za umístění lešení na ostatní nezpevněné ploše (mimo chodník nebo pozemní
komunikaci) za účelem opravy stavby k bydlení
- za m2 a den
2 Kč

g)

za umístění přenosného reklamního zařízení
- za m2 a den
- měsíční paušální sazba za m2

15 Kč
200 Kč

h)

- roční paušální sazba za m2
1 600 Kč
2
roční paušální sazba za m za umístění trvalého reklamního zařízení
- na ploše nepřesahující 3 m2
2 000 Kč
- na ploše nepřesahující 10 m2
8 000 Kč
- na ploše přesahující 10 m2
13 000 Kč

i)

roční paušální sazba za m2 za vyhrazení trvalého parkovacího místa
- pro fyzické osoby
3 000 Kč
- pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby za osobní vozidlo
4 000 Kč
- pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby za nákladní vozidlo a autobus
6 000 Kč

j)

za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
- za m2 a den
5 Kč

k)

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
- za m2 a den
5 Kč

l)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
- za m2 a den

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
- za m2 a den

2 Kč
10 Kč

(2) Sazba poplatku je za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a
v případě poplatku stanoveného denní sazbou za každý započatý den.
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek dle čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a g) až m) je splatný nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství.
(2) Poplatek dle čl. 6 odst. 1 písm. c) až f) je splatný do 10 dnů od ukončení užívání
veřejného prostranství.
Čl. 8
Osvobození
a)
b)
c)
d)
e)

Poplatek se neplatí:
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
z podniků pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely,
za užívání veřejného prostranství, které je užíváno na základě uzavřené platné nájemní
smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce s vlastníkem pozemku,
za užívání veřejného prostranství vlastníkem pozemku, který jej užívá způsobem
uvedeným v článku 2 odst. 1 pro vlastní potřebu,
z podniků pořádaných nebo spolupořádaných na veřejném prostranství Sokolovem nebo
jím zřízenou nebo založenou právnickou osobou.

Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nezaplatí-li poplatník poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 10
Přechodná a zrušovací ustanovení
(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují
ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
(2) Zrušuje se:
1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích za užívání veřejného
prostranství.
2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o
místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
3. Obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o
místních poplatcích za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 3/2007 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2007.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Zdeněk Berka, v. r.
starosta

Ing. Karel Jakobec, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. března 2014
Sejmuto z úřední desky dne: 31. března 2014

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 3/2014, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Místa, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství
1. Ulice a náměstí
Alšova, Atletická, Bělehradská, Bendlova, Běžecká, Boženy Němcové, Bratislavská,
Bratrská, Brněnská, Chebská, Citická, Dělnická, Dr. Kocourka, Dukelská, Dvořákova,
Fibichova, Fügnerova, Gagarinova, Halasova, Hálkova, Heyrovského, Hornická, Husitská,
Husovy Sady, Hviezdoslavaova, Janáčkova, Jarošova, Jasmínová, Javorová, Jednoty,
Jelínkova, Jeronýmova, Jezerní, Jiráskova, Jiřího Dimitrova, Jiřího z Poděbrad, Josefa
Kajetána Tyla, Kališnická, Karla Čapka, Karla Havlíčka Borovského, Karla Hynka Máchy,
Komenského, Kosmonautů, Kostelní, Košická, Kovářská, Kraslická, Křižíkova, Křížová,
Kvapilova, Lidické nábřeží, Lipová, Luční, Makarenkova, Mánesova, Marie Majerové,
Maxima Gorkého, Mičurinova, Mlýnské příkopy, nábřeží Petra Bezruče, Nábřežní, Nad
Vyhlídkou, Nádražní, nám. Budovatelů, Nerudova, Obce Ležáky, Odboje, Ondříčkova, Petra
Chelčického, Pionýrů, Plzeňská, Pod Háječkem, Pod Sokolí strání, Pod Vyhlídkou,
Poláčkova, Pražská, Prokopa Holého, Prokopova, Příčná, Purkyňova, Roháčova, Rokycanova,
Rolnická, Rooseweltova, Růžové náměstí, Seifertova, Slavíčkova, Slévárenská, Slezská,
Slovenská, Smetanova, Sokolovská, Spartakiádní, Sportovní, Stará Březovská, Stará Ovčárna,
Staré náměstí, Sudoměřská, Svatopluka Čecha, Školní, Škroupova, Šlikova, Švabinského,
Tělocvičná, Tovární, Trocnovská, Truhlářská, Třebízského, Tyršova, U Divadla, Učitelská,
Víta Nejedlého, Vítězná, Vítkovská, Vrchlického, Wolkerova, Zámecká, Závodu míru,
Žákovská, Želivského, 5. května
2. Ostatní místa
Pozemky v katastrálním území Sokolov parc. č.:
7, 161/1, 161/5, 172/1, 174/1, 242/1, 245, 265/6, 877/1, 877/20, 877/23, 877/84, 1492/139,
1496/1, 1497/1, 1509/3, 1525/238, 1725/1, 1848, 2009/1, 2010, 2012/1, 2070, 2073, 2152/1,
2436/52, 2436/53, 2436/56, 2378/2, 2378/4, 2459, 2501/1, 2501/56, 2564/1, 2845, 2846/19,
2846/29, 2846/30, 2874/1, 3028/1, 3028/2, 3029/1, 3029/2, 3032, 3141, 3291/1, 3388/1,
3406/1, 3407, 3408/1, 3431/2, 3435/1, 3438, 3442/3, 3446/2, 3451, 3458, 3463, 3466, 3468/2,
3486, 3791/1, 4029/1, 4030/1, 4034/1, 4088/1, 4105/2.

