
01 Pojmenování (název) životní situace 

Veřejné prostranství – poplatek za jeho zvláštní užívání 

02 Základní informace k životní situaci 

Poplatek se platí za zvláštní užívání veřejného prostranství, jímž se rozumí: 

a. provádění výkopových prací a umístění dočasných staveb  

b. umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb 

c. umístění stavebních zařízení 

d. umístění reklamních zařízení 

e. pro zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 

f. umístění skládek 

g. při vyhrazení trvalého parkovacího místa 

h. pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních 

děl 

03 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Osoba, která hodlá užívat veřejné prostranství způsobem dle bodu 02 

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Počátek užívání VP oznámit vyplněním formuláře Ohlášení k místnímu poplatku. Formulář předat na 

podatelně úřadu, mailem, či poštou. Po ukončení záboru uhrazení poplatku. 

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Vyplněním formuláře nebo osobní návštěvou u osoby dle bodu 06. 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Kateřina Habartová - kontakt : katerina.habartova@mesto-modrice.cz, tel. 725011334  

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Občanský průkaz 

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

v sekci Formuláře ke stažení 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

 Obecně závazná vyhláška města Modřice o místních poplatcích – č. 1/2012 :  

                                                      Sazba poplatku 

Sazba poplatku je stanovena za každý i započatý m2 a každý i započatý den (dále jen  „Kč/m2/den“) 

nebo paušální částkou na týden, měsíc nebo rok (dále jen    „Kč/týden/měsíc/rok“)  takto: 

a) za provádění výkopových prací               5,- Kč/m2/den 

  trvajících déle než 1 měsíc                    50,-Kč/m2/ měsíc 

b) za umístění prodejních zařízení            100,- Kč/m2/den  

 majících charakter dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 

a dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb            10,-Kč/m2/den 

c) za umístění stavebních zařízení                            5,- Kč/m2/den 

d) za umístění reklamních zařízení                            5,- Kč/m2/ den 

 na dobu delší než 1 měsíc                        120,-Kč/m2/měsíc   

 na dobu delší než 1 rok                        1.500,- Kč/m2/rok  

e) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí                 2,- Kč/m2/den  
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f) za umístění skládek (vč. skládek stavebního materiálu)                                     5,- Kč/m2/den 

g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidlo                                      10,- Kč/ m2/den 

h) za kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby  

     filmových a televizních děl                           10,- Kč/m2/den 

   

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek dle čl. 11 odst. 1 písm. a), c) a f) je splatný v den ukončení užívání veřejného 

prostranství.  

(2) Poplatek dle čl. 11 odst. 1 písm. b), e) a h) je splatný současně s ohlášením zvláštního užívání. 

(3) Poplatek dle čl. 11 odst. 1 písm. d) a g) za daný kalendářní rok je splatný v den podání ohlášení 

zvláštního užívání resp. v den podání žádosti o zřízení trvalého parkovacího místa. Poplatek pro 

každý následující rok je splatný vždy do 31. 3.   

Osvobození a úlevy 

(1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně 

prospěšné účely,  

c) při umístění stavebních zařízení nebo skládek v maximálním rozsahu 3 dny. 

(2)     Poplatek za zvláštní užívání pozemku uvedeného v seznamu veřejných prostranství neplatí 

osoba, která je vlastníkem (spoluvlastníkem) takového pozemku. 

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Situace je vyřešena ihned 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

- - - 

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

- - - 

13 Elektronická služba, kterou lze využít 

katerina.habartova@mesto-modrice.cz podatelna@mesto-modrice.cz  

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 

z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

z. č. 280/2009 Sb., daňový řád 

15 Jaké jsou související předpisy 

Obecně závazná vyhláška města Modřice o místních poplatcích – č. 1/2012, vč. přílohy (seznam 

vymezených veřejných prostranství) 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Řádné i mimořádné opravné prostředky dle zákona  

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

 

18 Další informace 

- - - 

19 Popis byl naposledy aktualizován 

Poslední aktualizace  červen 2016 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

- - - 
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