
Město Kroměříž 

Zastupitelstvo města Kroměříže 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA 
KROMĚŘÍŽE č. 12/2020, 

o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

 
Zastupitelstvo města Kroměříže se na svém zasedání dne 10. 12. 2020 usnesením č. XXII. 

usneslo vydat na základě § 14 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 „tato vyhláška“): 

Čl. 1 

         Úvodní ustanovení 

(1) Město Kroměříž touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Kroměříž, odbor služeb.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 (dále jen „poplatník“).3 

                                                 
1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990, 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 



Čl. 3 

           Veřejná prostranství 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 

další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 

ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.4 Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, 

která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 

 

Čl. 4 

            Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku 

nejpozději v den 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 uvede5 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 

místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu 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 poplatku, zejména předpokládanou dobu, 

způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností 

dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo 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.6 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 

správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž 

má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své 

úřední desce.8 

 

                                                 
4 § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



Čl. 5 

           Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den: 

a) za provádění výkopových prací 

- do 30 kalendářních dnů                                                                                        5,-Kč 

- od 31. kalendářního dne                                                                                     10,-Kč  

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje - 

stánkový a pultový prodej (umístění stánků, pultů, které nejsou stavbou ve smyslu 

stavebních předpisů)                                                                                       5,-Kč 
 

c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a 

služeb – restaurační zahrádky  

– (tj. prostranství mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením 

nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem9, které je využíváno pro 

prodej zboží nebo poskytování služeb zejm. v rámci řemeslné živnosti „hostinská 

činnost“, které je k tomuto účelu vybaveno, funkčně souvisí s provozovnou a má 

stejného provozovatele)                                                                                  2,-Kč 

- v místních částech města Kroměříže – Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, 

Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany, Zlámanka                                       1,-Kč 

d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – prodej z automobilu 

(pojízdná prodejna apod.)                                                                              15,-Kč 
 

e) za umístění reklamních zařízení  

- u silnic a místních komunikací uvnitř Městské památkové rezervace Kroměříž (dále jen 

„MPR Kroměříž“) dle přílohy č. 2 této vyhlášky                                                      30,-Kč 

- u silnic a místních komunikací mimo MPR Kroměříž                                           20,-Kč 

 

f) za umístění stavebních zařízení nebo umístění skládek 

- do 60 kalendářních dnů                                                                                        5,-Kč 

- od 61. kalendářního dne                                                                                     10,-Kč 

  

g) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce nebo pro sportovní akce nebo 

pro reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl          10,-Kč 

 

(2) Paušální částkou se stanovuje poplatek takto: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                             20 000,-Kč/rok 

b) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí   1 000,-Kč/týden 

                                                 
9 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 



Čl. 6 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. 

(2) Poplatek stanovený roční paušální částkou může poplatník uhradit ve dvou stejných 

splátkách, z nichž první je splatná nejpozději v den zahájení užívání veřejného 

prostranství a druhá je splatná do 6 měsíců od zahájení užívání veřejného prostranství.  

(3)    Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, 

ve které je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 

Čl. 7 

                                                           Osvobození a úlevy 

(1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP 

nebo ZTP/P, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na 

charitativní a veřejně prospěšné účely10. 

 

(2) Od poplatku se dále osvobozují zvláštní užívání veřejného prostranství: 

a) u akcí bez vstupného,  

b) při opravě fasád, střech, konstrukčních prvků fasád domů obrácených do veřejného 

prostranství ve městě Kroměříž, na něž se vztahuje § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

pozemních komunikacích“), a to po dobu uvedenou v rozhodnutí o zvláštním 

užívání veřejného prostranství dle zákona o pozemních komunikacích; při 

nedodržení lhůty uvedené v tomto rozhodnutí se platí poplatek za dobu překročení 

užívání veřejného prostranství ve výši dle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. f) této 

vyhlášky (umístění zařízení od 61. kalendářního dne),  

c) v podobě umístění stavebních zařízení nebo umístění skládek u objektů v majetku 

města Kroměříže, u stávajících i nově budovaných objektů státních organizací, 

zdravotnických, školských, tělovýchovných, společenských organizací a církví, na 

něž se vztahuje § 25 zákona o pozemních komunikacích, a to po dobu uvedenou 

v rozhodnutí o zvláštním užívání veřejného prostranství dle zákona o pozemních 

komunikacích; po uplynutí lhůty uvedené v tomto rozhodnutí se platí poplatek za 

dobu překročení užívání veřejného prostranství ve výši dle ustanovení čl. 5 odst. 1 

písm. f) této vyhlášky (umístění zařízení od 61. kalendářního dne), 

d) jakýmkoliv způsobem městem Kroměříž, právnickými osobami, jejichž zřizovatelem, 

zakladatelem nebo společníkem je město Kroměříž, 

e) jakýmkoliv způsobem státními institucemi a právnickými osobami, jejichž 

zřizovatelem, zakladatelem nebo společníkem je Česká republika, 

f) jakýmkoliv způsobem neziskovými organizacemi, spolky a nadacemi, 

g) v podobě umístění přenosných reklamních zařízení sloužících k informaci o konání 

kulturní, sportovní, výstavní, vzdělávací a podobné akce bez vstupného, nebo jejíž 

výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, 

                                                 
10 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 



h) v podobě provádění výkopových prací při odstraňování poruchy na stávajícím 

podzemním vedení (havárie vodovodu, kanalizací, plynovodu, elektrickém silovém 

nebo slaboproudém vedení apod.), 

i) v případě, je-li toto veřejné prostranství užíváno jeho vlastníkem. 

 

(3) Úleva se poskytuje: 

u poplatku za umístění přenosných reklamních zařízení tak, že se pouze po provozní dobu 

účtuje ve výši 50% příslušné sazby (viz čl. 5 odst. 1 písm. e) této vyhlášky). 

Čl. 8 

             Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.11 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.12 

Čl. 9 

         Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021. 

  

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec, v. r.                                                            Mgr. Daniela Hebnarová, v. r. 

          starosta                                                                                           místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 
 
 

                                                 
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Příloha č. 1 k OZV č. 12/2020 
 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ PODLÉHAJÍCÍ MÍSTNÍMU POPLATKU DLE TÉTO 
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY – ULICE A NÁMĚSTÍ 

 

 
 
KROMĚŘÍŽ 
 
 
Albertova, Alšova, Altýře, Axmanova, Bartošova, Bedřicha Zelinky, Bílanská, Blahoslavova, 
Boční, Boženy Němcové, Brandlova, Bratří Šilerů, Braunerova, Broskvová, Březinova, 
Čelakovského, Čs. Armády, Denkova, Dobrovského, Dolnozahradská, Dvořákova, Elišky 
Krásnohorské, Erbenovo nábř., Farní, Francouzská, Fr. Vančury, Fügnerova, Gen. Bočka, 
Gen. Klapálka, Gen. Piky, Gen. Svobody, Gorkého, Hanácké nám., Havlíčkova, Hlávkova, 
Hulínská, Husovo nám., Chelčického, Chobot, Chropyňská, Jabloňová, Jánská, Jiráskova, 
Jos. Homoly, Jos. Obadala, Jožky Silného, Kpt. Jaroše, Kaplanova, Karla Čapka, Karla 
Rajnocha, Karolíny Světlé, Kazimíra Rudého, Ke Splávku, Kojetínská, Kollárova, Komenského 
nám., Koperníkova, Kostnická, Kotojedská, Kovářská, Kožíkova, Krátká, K Terezovu, 
Křížkovského, Křižná, Květná, K Vodojemu, Ladislava Pavlíka, Lázeňská, Legionářů, 
Lenonova, Lutopecká, Máchova, Malý Val, Mánesova, Masarykovo nám., Meruňková, 
Milíčovo nám., Moravcova, Moravská, Myslbekova, Nábělkova, Nad Lomy, Nádražní, Na 
Hrázi, Nám. Míru, Nám. 17. listopadu, Na Nohyláku, Na Lindovce, Na Kopečku, Na Sádkách, 
Na Sladovnách, Nitranská, Nerudova, Nová, Obvodová, Odbojářů, Oskol, Ostrov, 
Osvoboditelů, Ořechová, Ovocná, Páleníčkova, Partyzánská, Pavlákova, Peřinkova, Pilařova, 
Pod Barbořinou, Prof. Vojtěcha Tučka, Prusinovského, 1. máje, Purkyňova, Raisova, 
Resslova, Riegrovo nám., Rostislavova, Rumunská, Sadová, Seifertova, Skalky, Skopalíkova, 
Sládkova, Slovanské nám., Slov. národ. povstání, Smetanova, Sněmovní nám., Sokolovská, 
Soudní, Spáčilova, Stojanovo nám., Stoličkova, Strážná, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, 
Školní, Štěchovice, Štítného, Štursova, Švabinského nábř., Švestková, Talichova, Terezov, 
Tomečkova, Tomkova, Tovačovského, Tržiště, Třasoňova, Třebízského, Třešňová, 3. pluku, 
Tylova, Tyršova, U Cihelny, Ulička, U Prachárny, Úprkova, U Strže, U Sýpek, U Trati, U 
Zámečku, Vachova, Vejvanovského, Velehradská, Veleslavínova, Velké nám., Veselá, 
Vinohrádky, Višňová, Víta Nejedlého, Vodní, Volného, Vrchlického, Vrobelova, Wolkerova, Za 
Kolonádou, Za Květnou zahradou, Za Oskolí, Za Zámeckou zahradou, Zborovská, Zeyerova, 
Ztracená, Žerotínova, Žižkova 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MÍSTNÍ ČÁSTI: 
 
 

BÍLANY 
 
Bědáchov, Kroměřížská, K Větráku, K ZD, Náves 
 

DRAHLOV 
 
Náves 
 

HRADISKO 
 
Náves 
 

KOTOJEDY 
 
Náves, Ke Mlýnu, Zámléní 
 

POSTOUPKY 
 
Náves 
 

TĚŠNOVICE 
 
Náves 
 

TRÁVNÍK 
 
Náves, Dvůr 
 

VÁŽANY 
 
Hulská, Kopce, K Potoku, Luční, Lesní, Na Dílech, Na Návsi, Osvoboditelů, Pionýrů, Polní, 
Požárníků, Příčná, Skřivánčí, Spojovací, Stavbařů, Zahradní, Zvonková 
 

ZLÁMANKA 
 
Náves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2 k OZV č. 12/2020 

 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI KROMĚŘÍŽ 

(MPR Kroměříž) – ULICE A NÁMĚSTÍ 
 
 

 
- Blahoslavova 
- Dobrovského 
- Farní 
- Husovo náměstí 
- Chobot 
- Jánská 
- Komenského náměstí, Kovářská, Křižná, Křižkovského 
- Lázeňská 
- Malý Val, Masarykovo náměstí, Moravcova 
- Na Kopečku, Na Sladovnách 
- Pilařova, Prusinovského 
- Riegrovo náměstí 
- Sněmovní náměstí, Stojanovo náměstí 
- Šafaříkova 
- Tovačovského, Třebízského, Tylova 
- Velké náměstí, Vejvanovského, Vodní, Volného 
- Za Zámeckou zahradou, Ztracená 
- 1. máje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


