
 

 

Magistrát města Havířova 

odbor organizační, oddělení správy poplatků 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov 

_______________________________________ 

 

Přiznání k poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

 

Příjmení, jméno(a) nebo název poplatníka: 

 

Datum narození nebo IČ 

Místo pobytu nebo sídlo: 

 

tel./e-mail: 

 

Doručovací adresa:  

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby/ tel./email: 

Peněžní ústav / číslo bankovního spojení: 

 

 

Na základě povoleného užívání veřejného prostranství (dále „VP“) podávám přiznání k místnímu poplatku za užívání VP za: 

 

a) umístění stavebních zařízení 

         10 Kč za m
2 
a den: počet m2:    krát počet dní:   celkem Kč:      

           b) vyhrazení trvalého parkování 

         
paušální částka 2 000 Kč/měsíc: 

  

krát počet 

měsíců:   celkem Kč:      

           paušální částka 20 000 Kč/rok: 

  

krát počet let:   celkem Kč:      

           d) provádění výkopových prací 

        10 Kč za m
2 
a den: počet m2:    krát počet dní:   celkem Kč:      

           Místem zvláštního užívání veřejného prostranství na území města Havířova je:  

 

………………….………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 v období  od ……………………. do …………………….  

 

Osvobození (Čl. 8 OZV č. 7/2019):    ANO / NE   ………………………………… viz Poučení  

 

 

Platba poplatku bezhotovostně na účet č. 19-1721604319/0800 
variabilní symbol: 6300………………..  

(přidělí správce poplatku – tel. 596 803 108, demcakova.pavlina@havirov-city.cz) 

 
 

V Havířově dne ......................................                                   

 

 Podpis (a razítko) poplatníka:  

 

 
 

 

 

 



Poučení 
(Výpis z Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 7/2019) 

 

Předmět a poplatník poplatku (čl. 2) 
Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 4 odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích.   

 

Veřejné prostranství  (čl. 3) 

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, jejichž parcelní čísla jsou uvedena v příloze č. 1. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Obecně 

závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

Sazby poplatku (čl. 5) 

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m
2 

užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den: 

umístění stavebních zařízení  
za m2 a den ….……………………………………..10 Kč 

provádění výkopových prací 
za m2 a den ………………………….…………….10 Kč 

za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
měsíční paušál …………………………………… 2 000 Kč 

roční paušál ……………………………………… 20 000 Kč 
 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti (čl. 4) 

1. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 této vyhlášky až do dne, kdy toto 

užívání fakticky skončilo. 

2. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a to do 15ti dnů od jejího vzniku. 

 

Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti (čl. 4) 

1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství (dále jen “ohlašovací povinnost“) nejpozději v den 

zahájení užívání veřejného prostranství. 
2. Jestliže bude tento den dnem pracovního volna nebo státem uznaného svátku, pak je poplatník povinen splnit svoji ohlašovací povinnost 

nejpozději následující pracovní den. 

3. V případě umístění stavebního zařízení v souvislosti s odstraněním havárie je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději první 

následující pracovní den. 
4. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku údaje dle § 14a zákona o místních poplatcích.  

Poplatku nepodléhají: (čl. 8) 

a) osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P (při užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého 

parkovacího místa), 

b) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely. 

Od poplatku se dále osvobozují: 

a) kulturní a sportovní akce pořádané na veřejném prostranství statutárním městem Havířov nebo pořádané pod záštitou či 

s finanční spoluúčastí statutárního města Havířov, 

b) opravy a investiční akce realizované statutárním městem Havířov, 

c) provádění výkopových prací a umístění stavebního zařízení v souvislosti s odstraňováním havárií, které budou do tří dnů od 

zahájení prací odstraněné, 

d) užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 této vyhlášky statutárním městem Havířov a příspěvkovými 

organizacemi, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, 

e) užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 této vyhlášky na veřejných prostranstvích, která nejsou 

v majetku statutárního města Havířov, 

f) užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 této vyhlášky na základě smlouvy o pronájmu nemovitosti nebo 

jiné obdobné smlouvy uzavřené se statuárním městem Havířov  za podmínky, že plnění z této smlouvy je vyšší než příslušný 

poplatek, 

g) plochy předzahrádek, které jsou plošně a prostorově dočasně vymezeny mobilním (bez stavebního spojení se zemí), 

demontovatelným (myšleno však konstrukčně vzájemně stabilizovaným) uličním mobiliářem, který předmětnou užívanou 

plochu a prostor vymezuje, a to včetně vstupu na tuto plochu či prostor a tímto ji vizuálně a fyzicky odděluje od ostatních ploch 

veřejného prostranství. 

 

Splatnost poplatku (čl. 6) 

1. Poplatek je splatný 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, 

přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a druhá splátka do 15ti dnů od ukončení 

užívání veřejného prostranství, 

c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první pracovní den v příslušném týdnu nebo měsíci, 

 

 

Sankce (§ 11 zákona č. 565/1990 Sb.) 

1.  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek 

nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.  

2.  Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu 

podle ustanovení § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 


