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Důvodová zpráva
Změna OZV č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města
Karviné
Dle § 84 odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu obce
vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.
Odbor organizační ve spolupráci s odborem ekonomickým připravil návrh na změnu obecně závazné vyhlášky
(dále jen „OZV“) č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné.
V OZV dochází ke změně:
- v čl. 9 Osvobození dochází ke zpřesnění osvobození vázaného na uzavření úplatné smlouvy se statutárním
městem Karviná.
Pro přehlednost byla změna OZV zapracována do textu dosud platné a účinné vyhlášky viz příloha č. 1
k důvodové zprávě.
Rada města Karviné projednala návrh na svém zasedání dne 29. 11. 2017 a doporučila Zastupitelstvu města
Karviné vydat tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné, ve znění pozdějších předpisů, a to
s účinností od 1. 1. 2018.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Změna OZV č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města
Karviné

Strana 1 / 1

Příloha č. 1 k usnesení

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Obecně závazná vyhláška
č. x/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 12/2012 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství na území města Karviné
Schváleno:

05.12.2017

Účinnost:

01.01.2018

Zpracovatel:

Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 5. 12. 2017 vydalo 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,
k uplatnění ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1 Touto obecně závaznou vyhláškou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města
Karviné č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města
Karviné, ve znění pozdějších předpisů takto:
1.1.1

V Článku 9 se text odstavce 9.1. písm. e) ve znění

„e) užívání veřejného prostranství, kde je uplatňováno nájemné na základě nájemní
smlouvy uzavřené se statutárním městem Karvinou,“
nahrazuje se textem tohoto znění:
„e) užívání veřejného prostranství, kde je uplatňováno plnění ze smlouvy uzavřené se
statutárním městem Karvinou,“

Článek 2
Závěrečná ustanovení
2.1 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2018.
Tomáš Hanzel v. r.
primátor

Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora

Statutární město Karviná
Obecně závazná vyhláška ● č. x/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 12/2012 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství na území města Karviné
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Příloha č. 1 k důvodové zprávě

12/2012
Obecně závazná vyhláška
Statutárního města Karviná
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné
Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 04.12.2012 vydalo 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, k uplatnění ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1 Tato vyhláška stanoví poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“) na území města Karviné.
1.2 Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Karviné (dále jen „správce poplatku“). 1

Článek 2
Předmět poplatku
2.1 Poplatek za užívání veřejného prostranství 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 (dále jen „zvláštní užívání“).2

Článek 3
Veřejná prostranství
3.1 Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1.
Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Článek 4
Poplatník
4.1 Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v článku 2 této vyhlášky.3

Článek 5
Ohlašovací povinnost
5.1 Zvláštní užívání veřejného prostranství v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií inženýrských sítí je poplatník
povinen ohlásit správci poplatku nejpozději následující pracovní den po zásahu do veřejného prostranství.
5.2 V ostatních případech je poplatník povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 10
dnů před jeho započetím, a to i v případě, kdy je od poplatku osvobozen dle čl. 9 této vyhlášky.
5.3 V ohlášení poplatník uvede:4
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 osvobození od poplatku.
5.4 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 uvedených shora pod písm. a) až c)
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

5.5 Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15
dnů ode dne, kdy nastala. 6
5.6 Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen správci poplatku ohlásit skutečný stav údajů
uvedených v odst. 5.3 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
6.1 Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání
fakticky skončilo.

Článek 7
Sazby poplatku
7.1 Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle čl. 2 se stanoví za každý i započatý m2 užívaného veřejného
prostranství a každý i započatý den. Paušální částky se účtují v případě, že jsou pro poplatníka finančně výhodnější. Při
stanovení týdenní paušální sazby za užívání veřejného prostranství je rozhodné počáteční datum skutečného užívání veřejného
prostranství.
7.2 Za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení činí sazba poplatku 8 Kč/m2/den.
7.3 Za umístění skládek činí sazba poplatku 8 Kč/m2/den.
7.4 Za umístění restaurační zahrádky:
na Masarykově náměstí činí sazba poplatku 4 Kč/m2/den, měsíční paušální částka za umístění restaurační zahrádky na
Masarykově náměstí činí 4.000 Kč/měsíc,
mimo Masarykovo náměstí činí sazba poplatku 3 Kč/m2/den, měsíční paušální částka za umístění restaurační zahrádky mimo
Masarykovo náměstí činí 2.000 Kč/měsíc,
za umístění ostatních dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb činí sazba poplatku 10 Kč/m2/den.
7.5 Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje činí sazba poplatku 10Kč/m2/den.
7.6 Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje činí sazba poplatku:
a) 100 Kč/m2/den při prodeji alkoholických a tabákových výrobků,
b) 50 Kč/ m2/den při prodeji ostatního sortimentu,
prodává-li prodejce zboží z více poplatkových pásem, stanoví se poplatek podle vyšší sazby,
paušální částka za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje činí 1.000Kč/měsíc.
7.7 Za umístění reklamního zařízení činí sazba poplatku:
a) u přenosných reklam (vyjma nabídkových tabulí, umístěných před prodejnami nebo provozovnami služeb, tzv. „áček“) 30
Kč/m2/den,
b) v případě užívání veřejného prostranství umístěním vozidel plnících funkci reklamního zařízení:
1. u vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t za každé jednotlivé vozidlo 50 Kč/m2/den,
2. u vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3,5 t za každé jednotlivé vozidlo 100 Kč/m2/den.
7.8 Za vyhrazení trvalého parkovacího místa jsou sazby poplatku stanoveny:
a) měsíční paušální částkou:
1. pro jedno osobní vozidlo 425 Kč/měsíc - mimo Masarykovo náměstí a ulice uvedené v následujícím bodu,
2. pro jedno osobní vozidlo 600 Kč/měsíc - na Masarykově náměstí a ulici Fryštátská - u tržnice, Zámecká, Praskova a Pivovarská,
3. pro jedno nákladní vozidlo 600 Kč/měsíc,
b) roční paušální částkou
1. pro jedno osobní vozidlo 5.000 Kč/rok - mimo Masarykovo náměstí a ulice uvedené v následujícím bodu,
2. pro jedno osobní vozidlo 7.200 Kč/rok - na Masarykově náměstí a ulici Fryštátská - u tržnice, Zámecká, Praskova a Pivovarská,

3. pro jedno nákladní vozidlo 7.000 Kč/rok.
7.9 Za umístění zařízení lunaparků a jiných podobných atrakcí (včetně doprovodných vozidel) jsou sazby poplatku stanoveny:
a) týdenní paušální částkou 3.500 Kč/týden,
b) denní sazbou 10 Kč/m2/den.
7.10 Za umístění zařízení cirkusů (včetně doprovodných vozidel) jsou sazby poplatku stanoveny:
a) týdenní paušální částkou 3.000 Kč/týden,
b) denní sazbou 10 Kč/m2/den.
7.11 Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce činí sazba poplatku 10 Kč/m2/den.
7.12 Za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl činí sazba poplatku 10Kč/m2/den.

Článek 8
Splatnost poplatku
8.1 Poplatek je splatný:
a) v případě užívání veřejného prostranství dle čl. 7 odst. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.12, a v případě denních sazeb dle odst. 7.9,
7.10 této vyhlášky nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato;
b) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v týdnu nebo měsíci;
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30. dne od zahájení užívání;
d) v ostatních případech nejpozději do 15 dnů od ukončení užívání.

Článek 9
Osvobození
9.1 Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 7,
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené8,
c) vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa pro organizace zřízené statutárním městem Karviná a pro organizace poskytující
sociální služby,
d) užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek při realizaci staveb,
jejichž investorem nebo spoluinvestorem je statutární město Karviná,
e) užívání veřejného prostranství, kde je uplatňováno nájemné na základě nájemní smlouvy uzavřené plnění ze smlouvy uzavřené
se statutárním městem Karvinou,
f) užívání veřejného prostranství, kde byl poskytnut statutárním městem Karvinou finanční příspěvek, poplatník je povinen uvést
rozhodnutí (číslo usnesení a datum) Rady města Karviné nebo Zastupitelstva města Karviné, dle kterého mu byl poskytnut
finanční příspěvek,
g) akce, jejichž organizátory bude statutární město Karviná, dále příspěvkové organizace Statutárního města Karviné a
společnosti se 100% majetkovou účastí Statutárního města Karviné,
h) organizace sdružující děti a mládež a dále organizace zdravotně postižených občanů,
i) květinové výzdoby umístěné před provozovnami květin do 1m2,
j) dočasné stavby a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb umístěné v části Karviná-Doly, Lázně Darkov, Staré Město
a Louky,
k) soukromé plochy na území města Karviné.
9.2 Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit při splnění
ohlašovací povinnosti.

Článek 10
Navýšení poplatku

Okomentoval(a): [HJ1]:
současný text osvobození je spojován s „uplatněním
nájemného na základě nájemní smlouvy uzavřené se SMK“ ->
aktuálně jsou však SMK uzavírány i jiné druhy smluv s
úplatou za dobu omezení užívání pozemku => aby v takových
případech již nebyl vybírán místní poplatek .. resp. od placení
poplatku bylo takové užívání osvobozeno, je potřeba text
osvobození „zobecnit“ na veškeré typy úplatných smluv

10.1 Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9
10.2 Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Článek 11
Závěrečná ustanovení
11.1 Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství na území města Karviné.
11.2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2013.
Schváleno: 04.12.2012
Tomáš Hanzel v. r.
primátor
Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora

Příl.1
1. NÁMĚSTÍ
Masarykovo nám., nám. Budovatelů, Univerzitní nám, nám. Ondry Foltýna,
2. TRŽIŠTĚ A TRŽNÍ MÍSTA, tj.: prostranství, prostory, chodníky k nim přilehlé:
Karviná-Fryštát (Centrální tržiště), tržní místa: Karviná-Nové Město, Karviná-Hranice,
3. POZEMNÍ KOMUNIKACE A PŘILEHLÁ ZELEŇ, t.j.: silnice a místní komunikace, prostory a chodníky k nim přilehlé:
Karviná-Fryštát: ul. Akátová, Alšova, Bělidlo, Bohumínská, Dr. Olszaka, Fryštátská, Hornická stezka, Hrnčířská, Husova, Karola
Śliwky, Lešetínská, Máchova, Markova, Mlýnská, Na Bělidle, Nádražní, Ostravská, Pivovarská, Polní, Poštovní, Příčná, Sadová,
Slámova, Svatopluka Čecha, Svatováclavská, tř. 17. listopadu, U Parku, U Tratě, Vydmuchov, Zahradní, Zámecká,
Karviná-Doly: ul. 1. května, 1. máje, Česká, ČSA, Havlíčkova, Heydukova, Kostelní, Na Punčovci, Partyzánská, Řemeslnická,
Smetanova, Sovinecká, Stonavská, Svatopluka Čecha, Svobody, U Barbory, U Františky, Úřednická, Za Pilou,
Karviná-Lázně Darkov: ul. Bogoczova, Brožíkova, Lázeňská, Lipiny, Nový dvůr, Svornosti, U Olše, U Potoka,
Karviná-Ráj: ul. Bažantnice, Boční, Borovského, Božkova, Březová, Ciolkovského, Dačického, Haškova, Horova, Jabloňová,
Klidná, Kosmonautů, Kubiszova, Lomená, Mickiewiczova, Na Parcelách, Na Stráni, Na Výsluní, Nová, Okrajová, Okružní,
Olbrachtova, Ořechová, Pionýrů, Podlesí, Poutní, Pokrok, Polská, Prameny, Rajecká, Rošického, Samoty, Slepá, Slunečnicová,
Sovova, Svažná, Šeříková, Školská, Tichá, tř. 17. listopadu, U Bažantnice, U Farmy, U Hřiště, U Lesa, U Mateřské školy, U Státní
hranice, V Aleji, V Polích, V Zákoutí, Ve Svahu, Višňová, Víta Nejedlého, Vrbová, Vydmuchov, Za Splavem, Zelená,
Karviná-Staré Město: ul. Bohumínská, Dětmarovická, Hlíny, Lešetínská, Myslivecká, Na Novém poli, Olšiny, Požárnická,
Staroměstská, U Řeky, U Zahrádek, Za Panelárnou, Za Vsí,
Karviná-Nové Město: ul. Bohumínská, Brožíkova, Cihelní, Čapkova, Dělnická, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Fučíkova,
Gabriely Preissové, Gustawa Morcinka, Havířská, Holubova, Janáčkova, Janského, Jaroslava Vrchlického, Javorová,
Jurkovičova, Komenského, Kořenského, Květinová, Letní, Lipová, Luční, Makarenkova, Mánesova, Mírová, Mládežnická, Na
Vyhlídce, Nedbalova, Palackého, Purkyňova, Rudé armády, Ruská, Růžová, Řecká, Sametová, Sapíkova, Sokolovská,
Sportovní, Svatopluka Čecha, Tatranská, Tovární, tř. 17. listopadu, tř. Družby, tř. Osvobození, U Bažantnice, U Svobodáren,
Urxova, V Nádvoří, Za Panelárnou, Zakladatelská, Zátiší, Závodní,
Karviná-Mizerov: ul. Borovského, Centrum, Čajkovského, Družstevní, Chodská, Jasmínová, Jindřicha Šimona Baara, Jiráskova,
Kirovova, Kpt. Jaroše, Lesní, Majakovského, Marklovická, Mickiewiczova, Mizerovská, Na Kopci, Nad Dubinou, Olšová, Potoční,
Poutní, Průkopnická, Příční, Rudé armády, Stavbařů, Studentská, tř. 17. listopadu, tř. Těreškovové, Tyršova, U Studny, U Vrtu,
Zahradnická, Žižkova,
Karviná-Hranice: ul. Borová, Bratr. Veverkových, Čsl. armády, Divišova, Dlouhá, Einsteinova, Flemingova, Hraničářská, Jarní,
Jedlová, Kašparova, Krátká, Leonovova, Marklovická, Mendelova, Mickiewiczova, Modřínová, Petrovická, Rudé armády, Severní,
Slovenská, Spojka, U Kříže, U Vodárny, Včelařská, Zimní, Žižkova,
Karviná-Louky: Ke Hřišti, Ke Statku, Malé Kempy, Na Zátiší, Paseky, Podjedlí, Těšínská, Velké Kempy, Za Mostem, průjezdní
úsek silnice 1/67,

4. PARKY
park Bedřicha Smetany, park Boženy Němcové, Lázeňský park, Univerzitní park
5. VEŘEJNÁ ZELEŇ
lesopark Bažantnice v Karviné-Ráji, Bažantnice v Karviné-Novém Městě, lesopark Dubina v Karviné-Mizerově, park za
Rehabilitačním sanatoriem v Karviné-Hranicích,
ostatní veřejná zeleň sídlišť, mezibloková, sadová a parková, zeleň podél pozemních komunikací,
6. DALŠÍ PROSTORY PŘÍSTUPNÉ KAŽDÉMU BEZ OMEZENÍ
prostranství před hřbitovy:
Karviná-Doly na ul. ČSA, Karviná-Ráj na ul. Borovského a na ul. Polské, Karviná-Mizerov na ul. Těreškovové.
____________________
1 §14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2 §4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3 §4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4 §14a odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
5 §14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
6 §14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
7 §4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
8 §4 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
9 §11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
10 §11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

