Město Kolín
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Kolína se na svém zasedání dne 29.1.2018 usnesením
č.894/24/ZM/2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 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, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Město Kolín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(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.2

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3

Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

Kolín I.
Brandlova, Husova, Karlova, Karlovo náměstí, Karolíny Světlé, Kouřimská, Kovářská,
Kutnohorská, Na Hradbách, Parléřova, Pražská, Rubešova, Zámecká, Zlatá,
Sokolská

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Kolín II.
5. května, Antonína Dvořáka, A. M. Jelínka, Bachmačská, Benešova, Bezručova,
Bratří Čapků, Březinova, Dělnická, Družstevní, Funkeho, Fügnerova, Hrnčířská,
Jaselská, Josefa Sudka, Klenovecká, Kmochova, Kollárovo náměstí, Krčínova,
Kremličkova, Leoše Janáčka, Masarykova, Mikoláše Alše, Míru, Moravcova, Na
Magistrále, Na Petříně, Na Pustině, Na Spravedlnosti, Na Třešňovce, Na Valech,
Nad Zastávkou, náměstí Republiky (s výjimkou prostorů náležejících k provozu
supermarketu Delvita – nyní placené parkoviště), Politických vězňů, Pražská,
Radimského, Riegrova, Riegrovo náměstí, Rimavské Soboty, Rybářská, Slovenská,
Sluneční, Sokolská, Šotnovská, Štítarská, Tatranská, Tisovecká, Tyršova, U Mýta, U
Pekla, Úzká, V Břízách, V Kasárnách, V Lomu, V Zídkách, Zborovská
Kolín III.
Bezručova, Čechovy Sady, Dobrovského, Grégrova, Havelcova, Husovo náměstí,
Jaselská, Jateční, Josefa Suka, Kmochova, Legerova, Lipanská, Masarykova, Na
Haldě, Na Pršíně, Nerudova, Obecní dvůr, Politických vězňů, Práškova, Prokopa
Velikého, Roháčova Seifertova, Smetanova, Táboritská, U Jatek, U Kůlen, U
Nemocnice, Václavská, Zahradní, Žižkova
Kolín IV.
Barákova, Cihlářská, Dukelských hrdinů, Havířská, Havlíčkova, Havrdova zahrada,
Heverova, Horní ostrov, Jabloňová, Jaselská, Jateční, Jeronýmova, Jirečkova,
K Dílnám, Klejnarská, Komenského, Kostnická, Královská cesta, Kunětická,
Kutnohorská, Mostní, Na Patnácti kopách, Na Pobřeží, Nebovidská, Orebitská,
Plynárenská, Pod Hroby, Polepská, Politických vězňů, Práškova, Prokopa Velikého,
překladiště U Přístavu, Příkrá, Ratibořská, Rokycanova, Rorejcova, Řipská,
Sladkovského, Smetanova, Starokolínská, Strážní domek, Škodova, Školská,
Táboritská, Třebízského, Třešňová, Tylova, U Cihelny, U Jatek, U Křižovatky, V
Opletkách, V Zahrádkách, Vávrova, Vrchlického, Vužanova, Zahradní, Zelená,
Zengrova, Želivského
Kolín V.
Antonína Kaliny, Boční, Boženy Němcové, Brankovická, Cidlinská, Čelakovského,
Hálkova, Háninská, Horského, Chelčického, Jablonského, Jana Vostrčila,
Jezeřanská, Jiráskovo náměstí, Jiřího Jarocha, K Raškovci, K Vinici, Ke Hřbitovu,
Klicperova, Kpt. Jaroše, Krátká, Křičkova, Labská, Lidická, Luční, Macharova,
Martinská, Mlýnská, Mnichovická, Morávkova, Muškátová, Na Bělidle, Na
Kopečkách, Na Louži, Na Měkovině, Na Přesypu, Na Skále, náměstí Svobody,
Okružní, Oldřišská, Ovčárecká, Pejřimská, Písečná, Pod Vinicí, Podskalská,
Podskalské nábřeží, Příčná, Raisova, Říční, Sadová, Štítného, Tovární, Třídvorská,
U Borků, U Hřiště, U Kostelíčka, U Přejezdu, U Přístavu, U Stodoly, Václava Týra,
Vavřinecká, Vinařská, V Jezírkách, V Olšinkách, Veltrubská, Za Baštou, Zličská
Kolín VI.
Braunerova, Hlubočská, Na Svobodném, Na Výfuku, Pírkova, Trojanova, Tůmova,
V Polích, Na Svobodném
Štítary
Bratří Blechů, K Rybníku, Ke Hřišti, Na Návsi, Na Stráni, Na Výsluní, Radovesnická,
Za Dvorem, Za Školou

Zibohlavy
Farní, Hasičská, Jarní, K Louži, K Pateráku, Ke Kovárně, Konečná, Macháčkova, Na
Rozcestí, Na Slunci, Na Vyhlídce, U Kostela, U Vodárny
Šťáralka
Havlíčkova, Na Šťáralce, U Hájku
Sendražice
Aloise Jiráska, Alšova, Budovatelů, Čapkova, Dolní, Hlavní, Hnykova, Hřbitovní, J. K.
Tyla, Jana Nerudy, K Ovčárům, K Potoku, K Veltrubům, K. V. Raise, Karla Legera,
Ke sportovištím, Kolínská, Lesní, Máchova, Mistra Jana Husa, Na Dlouhé vodě, Na
Jezírkách, Na Konečné, Na Kopečku, Neumannova, Nová, Ovčárecká, Palackého,
Pobřežní, Polní, Příční, Růžová, Šeříková, Školní, Škroupova, U Hlubokého potoka,
Višňová, V Zahradách“
„Zónou“ se pro účely této vyhlášky rozumí náměstí a ulice s přilehlými chodníky
uvedené v následujícím seznamu:
Brandlova, Husova, Karlova, Karlovo náměstí, Karolíny Světlé, Kouřimská, Kovářská,
Kutnohorská – od Karlova náměstí po křižovatku s ul. Mostní a ul. Politických vězňů,
Na Hradbách, Parléřova, Pražská – od Karlova náměstí po křižovatku s ul. Sokolská
a ul. Politických vězňů, Sokolská, Rubešova, Zámecká, Zlatá, Antonína Kaliny,
Jiráskovo náměstí.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až
do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den následující po dni zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud
tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen
splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)

V ohlášení poplatník uvede4
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,

4

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

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 úlevu nebo případné osvobození
od poplatku.
(3)

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

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5)

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje při prodeji ovoce, zeleniny, květin, zemědělských a zahradnických
výpěstků, farmářských a řemeslných výrobků
b)

10 Kč/m2/den

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje při akcích pořádaných
městem Kolín (Kmochův Kolín, městské trhy)
50 Kč/m2/den

c)

při prodeji z pojízdných prodejních zařízení

d)

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování

100 Kč/den

prodeje a služeb:

5
6

- před provozovnou v zóně za každé zařízení (např. stolek)

200 Kč/měsíc

- před provozovnou mimo zónu za každé zařízení (např. stolek)

100 Kč/měsíc

e)

za provádění výkopových prací

5 Kč/m2/den

f)

za umístění stavebních zařízení a skládek

5 Kč/m2/den

g)

za umístění reklamních zařízení

h)

za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5000 Kč/týden

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

100 Kč/měsíc

i)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa mimo zónu:
- v době od 08:00 do 18:00 hodin

6 000 Kč/rok

- v době od 00:00 do 24:00 hodin

12 000 Kč/rok

j)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa v zóně

25 000 Kč/rok

k)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

5 Kč/m2/den

l)

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

5 Kč/m2/den

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
n)

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových
5 Kč/m2/den

a televizních děl

(2)

5 Kč/m2/den

Sazba poplatku je stanovena za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství

a každý i započatý den, pokud není stanoveno jinak.

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) je vybírán pověřeným pracovníkem MěÚ
Kolín v hotovosti. V případě, že poplatník neuhradí poplatek pověřenému pracovníkovi
MěÚ v hotovosti, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného
prostranství.
Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. e), f), k), l), m), n) je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději do 10 dnů
od zahájení užívání veřejného prostranství / v den ukončení užívání veřejného
prostranství.
Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. h) je splatný při ohlášení.
Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. d), g), i), j je splatný do 15 dnů od zahájení užívání.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou7,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely8.

7
8

§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

(2)

Od poplatku se dále osvobozují:
a) shromáždění podle zákona č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
b) město Kolín a organizace zřízené městem Kolín.

Čl. 9
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků budou
navýšeny na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ze dne 26.1.2015 a vyhláška č.3/2015, o doplnění a změně OZV
č.2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 30.3.2015.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2018.

...................................
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

9

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

10

..........................................
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta

Město Kolín
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Kolína se na svém zasedání dne 29.1.2018 usnesením
č.894/24/ZM/2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 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, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Město Kolín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(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.2

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3

Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

Kolín I.
Brandlova, Husova, Karlova, Karlovo náměstí, Karolíny Světlé, Kouřimská, Kovářská,
Kutnohorská, Na Hradbách, Parléřova, Pražská, Rubešova, Zámecká, Zlatá,
Sokolská

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Kolín II.
5. května, Antonína Dvořáka, A. M. Jelínka, Bachmačská, Benešova, Bezručova,
Bratří Čapků, Březinova, Dělnická, Družstevní, Funkeho, Fügnerova, Hrnčířská,
Jaselská, Josefa Sudka, Klenovecká, Kmochova, Kollárovo náměstí, Krčínova,
Kremličkova, Leoše Janáčka, Masarykova, Mikoláše Alše, Míru, Moravcova, Na
Magistrále, Na Petříně, Na Pustině, Na Spravedlnosti, Na Třešňovce, Na Valech,
Nad Zastávkou, náměstí Republiky (s výjimkou prostorů náležejících k provozu
supermarketu Delvita – nyní placené parkoviště), Politických vězňů, Pražská,
Radimského, Riegrova, Riegrovo náměstí, Rimavské Soboty, Rybářská, Slovenská,
Sluneční, Sokolská, Šotnovská, Štítarská, Tatranská, Tisovecká, Tyršova, U Mýta, U
Pekla, Úzká, V Břízách, V Kasárnách, V Lomu, V Zídkách, Zborovská
Kolín III.
Bezručova, Čechovy Sady, Dobrovského, Grégrova, Havelcova, Husovo náměstí,
Jaselská, Jateční, Josefa Suka, Kmochova, Legerova, Lipanská, Masarykova, Na
Haldě, Na Pršíně, Nerudova, Obecní dvůr, Politických vězňů, Práškova, Prokopa
Velikého, Roháčova Seifertova, Smetanova, Táboritská, U Jatek, U Kůlen, U
Nemocnice, Václavská, Zahradní, Žižkova
Kolín IV.
Barákova, Cihlářská, Dukelských hrdinů, Havířská, Havlíčkova, Havrdova zahrada,
Heverova, Horní ostrov, Jabloňová, Jaselská, Jateční, Jeronýmova, Jirečkova,
K Dílnám, Klejnarská, Komenského, Kostnická, Královská cesta, Kunětická,
Kutnohorská, Mostní, Na Patnácti kopách, Na Pobřeží, Nebovidská, Orebitská,
Plynárenská, Pod Hroby, Polepská, Politických vězňů, Práškova, Prokopa Velikého,
překladiště U Přístavu, Příkrá, Ratibořská, Rokycanova, Rorejcova, Řipská,
Sladkovského, Smetanova, Starokolínská, Strážní domek, Škodova, Školská,
Táboritská, Třebízského, Třešňová, Tylova, U Cihelny, U Jatek, U Křižovatky, V
Opletkách, V Zahrádkách, Vávrova, Vrchlického, Vužanova, Zahradní, Zelená,
Zengrova, Želivského
Kolín V.
Antonína Kaliny, Boční, Boženy Němcové, Brankovická, Cidlinská, Čelakovského,
Hálkova, Háninská, Horského, Chelčického, Jablonského, Jana Vostrčila,
Jezeřanská, Jiráskovo náměstí, Jiřího Jarocha, K Raškovci, K Vinici, Ke Hřbitovu,
Klicperova, Kpt. Jaroše, Krátká, Křičkova, Labská, Lidická, Luční, Macharova,
Martinská, Mlýnská, Mnichovická, Morávkova, Muškátová, Na Bělidle, Na
Kopečkách, Na Louži, Na Měkovině, Na Přesypu, Na Skále, náměstí Svobody,
Okružní, Oldřišská, Ovčárecká, Pejřimská, Písečná, Pod Vinicí, Podskalská,
Podskalské nábřeží, Příčná, Raisova, Říční, Sadová, Štítného, Tovární, Třídvorská,
U Borků, U Hřiště, U Kostelíčka, U Přejezdu, U Přístavu, U Stodoly, Václava Týra,
Vavřinecká, Vinařská, V Jezírkách, V Olšinkách, Veltrubská, Za Baštou, Zličská
Kolín VI.
Braunerova, Hlubočská, Na Svobodném, Na Výfuku, Pírkova, Trojanova, Tůmova,
V Polích, Na Svobodném
Štítary
Bratří Blechů, K Rybníku, Ke Hřišti, Na Návsi, Na Stráni, Na Výsluní, Radovesnická,
Za Dvorem, Za Školou

Zibohlavy
Farní, Hasičská, Jarní, K Louži, K Pateráku, Ke Kovárně, Konečná, Macháčkova, Na
Rozcestí, Na Slunci, Na Vyhlídce, U Kostela, U Vodárny
Šťáralka
Havlíčkova, Na Šťáralce, U Hájku
Sendražice
Aloise Jiráska, Alšova, Budovatelů, Čapkova, Dolní, Hlavní, Hnykova, Hřbitovní, J. K.
Tyla, Jana Nerudy, K Ovčárům, K Potoku, K Veltrubům, K. V. Raise, Karla Legera,
Ke sportovištím, Kolínská, Lesní, Máchova, Mistra Jana Husa, Na Dlouhé vodě, Na
Jezírkách, Na Konečné, Na Kopečku, Neumannova, Nová, Ovčárecká, Palackého,
Pobřežní, Polní, Příční, Růžová, Šeříková, Školní, Škroupova, U Hlubokého potoka,
Višňová, V Zahradách“
„Zónou“ se pro účely této vyhlášky rozumí náměstí a ulice s přilehlými chodníky
uvedené v následujícím seznamu:
Brandlova, Husova, Karlova, Karlovo náměstí, Karolíny Světlé, Kouřimská, Kovářská,
Kutnohorská – od Karlova náměstí po křižovatku s ul. Mostní a ul. Politických vězňů,
Na Hradbách, Parléřova, Pražská – od Karlova náměstí po křižovatku s ul. Sokolská
a ul. Politických vězňů, Sokolská, Rubešova, Zámecká, Zlatá, Antonína Kaliny,
Jiráskovo náměstí.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až
do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den následující po dni zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud
tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen
splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)

V ohlášení poplatník uvede4
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,

4

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

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 úlevu nebo případné osvobození
od poplatku.
(3)

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

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5)

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje při prodeji ovoce, zeleniny, květin, zemědělských a zahradnických
výpěstků, farmářských a řemeslných výrobků
b)

10 Kč/m2/den

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje při akcích pořádaných
městem Kolín (Kmochův Kolín, městské trhy)
50 Kč/m2/den

c)

při prodeji z pojízdných prodejních zařízení

d)

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování

100 Kč/den

prodeje a služeb:

5
6

- před provozovnou v zóně za každé zařízení (např. stolek)

200 Kč/měsíc

- před provozovnou mimo zónu za každé zařízení (např. stolek)

100 Kč/měsíc

e)

za provádění výkopových prací

5 Kč/m2/den

f)

za umístění stavebních zařízení a skládek

5 Kč/m2/den

g)

za umístění reklamních zařízení

h)

za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5000 Kč/týden

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

100 Kč/měsíc

i)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa mimo zónu:
- v době od 08:00 do 18:00 hodin

6 000 Kč/rok

- v době od 00:00 do 24:00 hodin

12 000 Kč/rok

j)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa v zóně

25 000 Kč/rok

k)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

5 Kč/m2/den

l)

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

5 Kč/m2/den

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
n)

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových
5 Kč/m2/den

a televizních děl

(2)

5 Kč/m2/den

Sazba poplatku je stanovena za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství

a každý i započatý den, pokud není stanoveno jinak.

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) je vybírán pověřeným pracovníkem MěÚ
Kolín v hotovosti. V případě, že poplatník neuhradí poplatek pověřenému pracovníkovi
MěÚ v hotovosti, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného
prostranství.
Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. e), f), k), l), m), n) je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději do 10 dnů
od zahájení užívání veřejného prostranství / v den ukončení užívání veřejného
prostranství.
Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. h) je splatný při ohlášení.
Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. d), g), i), j je splatný do 15 dnů od zahájení užívání.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou7,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely8.

7
8

§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

(2)

Od poplatku se dále osvobozují:
a) shromáždění podle zákona č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
b) město Kolín a organizace zřízené městem Kolín.

Čl. 9
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků budou
navýšeny na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ze dne 26.1.2015 a vyhláška č.3/2015, o doplnění a změně OZV
č.2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 30.3.2015.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2018.

...................................
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

9

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

10

..........................................
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta

Město Kolín
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Kolína se na svém zasedání dne 29.1.2018 usnesením
č.894/24/ZM/2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 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, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Město Kolín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(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.2

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3

Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

Kolín I.
Brandlova, Husova, Karlova, Karlovo náměstí, Karolíny Světlé, Kouřimská, Kovářská,
Kutnohorská, Na Hradbách, Parléřova, Pražská, Rubešova, Zámecká, Zlatá,
Sokolská

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Kolín II.
5. května, Antonína Dvořáka, A. M. Jelínka, Bachmačská, Benešova, Bezručova,
Bratří Čapků, Březinova, Dělnická, Družstevní, Funkeho, Fügnerova, Hrnčířská,
Jaselská, Josefa Sudka, Klenovecká, Kmochova, Kollárovo náměstí, Krčínova,
Kremličkova, Leoše Janáčka, Masarykova, Mikoláše Alše, Míru, Moravcova, Na
Magistrále, Na Petříně, Na Pustině, Na Spravedlnosti, Na Třešňovce, Na Valech,
Nad Zastávkou, náměstí Republiky (s výjimkou prostorů náležejících k provozu
supermarketu Delvita – nyní placené parkoviště), Politických vězňů, Pražská,
Radimského, Riegrova, Riegrovo náměstí, Rimavské Soboty, Rybářská, Slovenská,
Sluneční, Sokolská, Šotnovská, Štítarská, Tatranská, Tisovecká, Tyršova, U Mýta, U
Pekla, Úzká, V Břízách, V Kasárnách, V Lomu, V Zídkách, Zborovská
Kolín III.
Bezručova, Čechovy Sady, Dobrovského, Grégrova, Havelcova, Husovo náměstí,
Jaselská, Jateční, Josefa Suka, Kmochova, Legerova, Lipanská, Masarykova, Na
Haldě, Na Pršíně, Nerudova, Obecní dvůr, Politických vězňů, Práškova, Prokopa
Velikého, Roháčova Seifertova, Smetanova, Táboritská, U Jatek, U Kůlen, U
Nemocnice, Václavská, Zahradní, Žižkova
Kolín IV.
Barákova, Cihlářská, Dukelských hrdinů, Havířská, Havlíčkova, Havrdova zahrada,
Heverova, Horní ostrov, Jabloňová, Jaselská, Jateční, Jeronýmova, Jirečkova,
K Dílnám, Klejnarská, Komenského, Kostnická, Královská cesta, Kunětická,
Kutnohorská, Mostní, Na Patnácti kopách, Na Pobřeží, Nebovidská, Orebitská,
Plynárenská, Pod Hroby, Polepská, Politických vězňů, Práškova, Prokopa Velikého,
překladiště U Přístavu, Příkrá, Ratibořská, Rokycanova, Rorejcova, Řipská,
Sladkovského, Smetanova, Starokolínská, Strážní domek, Škodova, Školská,
Táboritská, Třebízského, Třešňová, Tylova, U Cihelny, U Jatek, U Křižovatky, V
Opletkách, V Zahrádkách, Vávrova, Vrchlického, Vužanova, Zahradní, Zelená,
Zengrova, Želivského
Kolín V.
Antonína Kaliny, Boční, Boženy Němcové, Brankovická, Cidlinská, Čelakovského,
Hálkova, Háninská, Horského, Chelčického, Jablonského, Jana Vostrčila,
Jezeřanská, Jiráskovo náměstí, Jiřího Jarocha, K Raškovci, K Vinici, Ke Hřbitovu,
Klicperova, Kpt. Jaroše, Krátká, Křičkova, Labská, Lidická, Luční, Macharova,
Martinská, Mlýnská, Mnichovická, Morávkova, Muškátová, Na Bělidle, Na
Kopečkách, Na Louži, Na Měkovině, Na Přesypu, Na Skále, náměstí Svobody,
Okružní, Oldřišská, Ovčárecká, Pejřimská, Písečná, Pod Vinicí, Podskalská,
Podskalské nábřeží, Příčná, Raisova, Říční, Sadová, Štítného, Tovární, Třídvorská,
U Borků, U Hřiště, U Kostelíčka, U Přejezdu, U Přístavu, U Stodoly, Václava Týra,
Vavřinecká, Vinařská, V Jezírkách, V Olšinkách, Veltrubská, Za Baštou, Zličská
Kolín VI.
Braunerova, Hlubočská, Na Svobodném, Na Výfuku, Pírkova, Trojanova, Tůmova,
V Polích, Na Svobodném
Štítary
Bratří Blechů, K Rybníku, Ke Hřišti, Na Návsi, Na Stráni, Na Výsluní, Radovesnická,
Za Dvorem, Za Školou

Zibohlavy
Farní, Hasičská, Jarní, K Louži, K Pateráku, Ke Kovárně, Konečná, Macháčkova, Na
Rozcestí, Na Slunci, Na Vyhlídce, U Kostela, U Vodárny
Šťáralka
Havlíčkova, Na Šťáralce, U Hájku
Sendražice
Aloise Jiráska, Alšova, Budovatelů, Čapkova, Dolní, Hlavní, Hnykova, Hřbitovní, J. K.
Tyla, Jana Nerudy, K Ovčárům, K Potoku, K Veltrubům, K. V. Raise, Karla Legera,
Ke sportovištím, Kolínská, Lesní, Máchova, Mistra Jana Husa, Na Dlouhé vodě, Na
Jezírkách, Na Konečné, Na Kopečku, Neumannova, Nová, Ovčárecká, Palackého,
Pobřežní, Polní, Příční, Růžová, Šeříková, Školní, Škroupova, U Hlubokého potoka,
Višňová, V Zahradách“
„Zónou“ se pro účely této vyhlášky rozumí náměstí a ulice s přilehlými chodníky
uvedené v následujícím seznamu:
Brandlova, Husova, Karlova, Karlovo náměstí, Karolíny Světlé, Kouřimská, Kovářská,
Kutnohorská – od Karlova náměstí po křižovatku s ul. Mostní a ul. Politických vězňů,
Na Hradbách, Parléřova, Pražská – od Karlova náměstí po křižovatku s ul. Sokolská
a ul. Politických vězňů, Sokolská, Rubešova, Zámecká, Zlatá, Antonína Kaliny,
Jiráskovo náměstí.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až
do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den následující po dni zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud
tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen
splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)

V ohlášení poplatník uvede4
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,
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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 úlevu nebo případné osvobození
od poplatku.
(3)

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

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5)

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje při prodeji ovoce, zeleniny, květin, zemědělských a zahradnických
výpěstků, farmářských a řemeslných výrobků
b)

10 Kč/m2/den

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje při akcích pořádaných
městem Kolín (Kmochův Kolín, městské trhy)
50 Kč/m2/den

c)

při prodeji z pojízdných prodejních zařízení

d)

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování

100 Kč/den

prodeje a služeb:

5
6

- před provozovnou v zóně za každé zařízení (např. stolek)

200 Kč/měsíc

- před provozovnou mimo zónu za každé zařízení (např. stolek)

100 Kč/měsíc

e)

za provádění výkopových prací

5 Kč/m2/den

f)

za umístění stavebních zařízení a skládek

5 Kč/m2/den

g)

za umístění reklamních zařízení

h)

za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5000 Kč/týden
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100 Kč/měsíc

i)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa mimo zónu:
- v době od 08:00 do 18:00 hodin

6 000 Kč/rok

- v době od 00:00 do 24:00 hodin

12 000 Kč/rok

j)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa v zóně

25 000 Kč/rok

k)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

5 Kč/m2/den

l)

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

5 Kč/m2/den

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
n)

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových
5 Kč/m2/den

a televizních děl

(2)

5 Kč/m2/den

Sazba poplatku je stanovena za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství

a každý i započatý den, pokud není stanoveno jinak.

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) je vybírán pověřeným pracovníkem MěÚ
Kolín v hotovosti. V případě, že poplatník neuhradí poplatek pověřenému pracovníkovi
MěÚ v hotovosti, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného
prostranství.
Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. e), f), k), l), m), n) je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději do 10 dnů
od zahájení užívání veřejného prostranství / v den ukončení užívání veřejného
prostranství.
Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. h) je splatný při ohlášení.
Poplatek podle čl. 6 odst. 1 písm. d), g), i), j je splatný do 15 dnů od zahájení užívání.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou7,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely8.

7
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(2)

Od poplatku se dále osvobozují:
a) shromáždění podle zákona č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
b) město Kolín a organizace zřízené městem Kolín.

Čl. 9
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků budou
navýšeny na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ze dne 26.1.2015 a vyhláška č.3/2015, o doplnění a změně OZV
č.2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 30.3.2015.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2018.

...................................
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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..........................................
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta

