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MĚSTO BOHUMÍN 
Zastupitelstvo m ěsta Bohumína 

Obecně závazná vyhláška m ěsta Bohumína č. 4/2019, 
o místním poplatku za užívání ve řejného prostranství 

Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 9. 12. 2019 usnesením  

č. 110/9 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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 Bohumín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

(dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a 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 zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení 

cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, 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 

Čl. 3   
Veřejná prostranství  

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 pět pracovních dní před zahájením užívání veřejného prostranství. Pokud tento 

den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit 

ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. V případě užívání veřejného 

prostranství z důvodu poruch a havárií inženýrských sítí, je povinen splnit ohlašovací 

povinnost nejblíže následující pracovní den. 

 

                                                 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



(2) V ohlášení poplatník uvede:4 

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.5 

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

15 dnů ode dne, kdy nastala.6 

(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.7 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

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

a) za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek …………....  3 Kč 

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje: 

• prodej výsledků vlastní rostlinné a živočišné výroby …..…………...……….…...…..10 Kč  

• prodej oděvů …………………………………………………………........................... 80 Kč  

• prodej ovoce, zeleniny z cizích zdrojů, potravin, hraček, prům. zboží, ostatní 

………………………………………………………………………………..……........... 20 Kč  

c) za umístění zařízení cirkusů,  zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí…..….0,30 Kč 

d) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce, sportovní a reklamní akce nebo 

potřeby tvorby filmových a televizních děl......................................................................1 Kč 

e) za umístění reklamních zařízení ..................................................................................10 Kč 

f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (venkovní posezení sloužící 

k občerstvení - předzahrádka).…….….………..……..………………………….………....1 Kč 

g) za umístění ostatních zařízení sloužících pro poskytování služeb (mimo venkovního 

posezení sloužící k občerstvení dle bodu f) tohoto článku)……………………….……. 10 Kč 

                                                 
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



Čl. 6 
Splatnost poplatku  

 

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 5 odst. 1 písm. a) je splatný: 

a) při užívání veřejného prostranství v délce maximálně po dobu 30 dnů do 15 dnů od 

ukončení užívání veřejného prostranství  

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů nejpozději do 15 dnů po 

uplynutí každého měsíčního časového úseku (měsíční časový úsek činí dle této vyhlášky 30 

dnů)  

(2) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 5 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), g)  je splatný: 

a) při užívání veřejného prostranství v délce maximálně po dobu 30 dnů do 3 pracovních dnů 

od zahájení užívání veřejného prostranství 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů nejpozději do 3 pracovních 

dnů od zahájení užívání každého započatého daného měsíčního časového úseku, který ve 

smyslu této obecně závazné vyhlášky činí 30 dnů.  

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

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

 

Čl. 7 

Osvobození a úlevy 

(1) Poplatek se neplatí: 

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

charitativní a veřejně prospěšné účely8.  

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

a) kulturní a sportovní akce, na které byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu města 

Bohumína   

b) kulturní, sportovní a vzdělávací akce včetně reklamních akcí a reklamní zařízení 

pořádané městem Bohumínem a organizacemi založenými či zřízenými městem 

Bohumínem nebo bez vstupného  

c) zábory k provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek při realizaci 

staveb, jejichž investorem nebo spoluinvestorem je město Bohumín nebo organizace 

založené či zřízené městem Bohumínem  

d) zábory veřejného prostranství, u nichž je uzavřena platná nájemní či obdobná smlouva 

s městem Bohumínem  

e) zábory v souvislosti s odstraňováním poruchy a havárie inženýrských sítí po dobu od 1. 

do 5. dne včetně [od 6. dne bude užívání veřejného prostranství podléhat příslušné sazbě 

poplatku dle článku 6 odst. 1 písm. a) této vyhlášky] 

f) zábory pro umístění reklamních zařízení - přenosných nabídkových tabulí, tzv. áček 

maximálně do 1 m2 zabrané plochy 

g) zábory, jejichž zpoplatnění je stanoveno částkou do výše 50 Kč včetně  

h) zábory sloužící pro provádění opravy budovy po dobu 30 dnů, které jsou povoleny 

odborem našeho úřadu 

                                                 
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 



 (3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu 
ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu 
zaniká.9 
 

 

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.10 

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

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11 

Čl. 9 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ze dne 19. 2. 2018. 

Čl. 10 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2020. 
  

 

 

 

 

 

 

 ................................... .......................................... 

 Ing. Lumír Macura v. r. Ing. Petr Vícha v. r. 

   místostarosta starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2019 

Sejmuto z úřední desky dne: 30. 12. 2019 

 

                                                 
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Příloha k OZV o místním poplatku za užívání ve řejného prostranství 
 
Vymezení veřejného prostranství na území města Bohumína, jehož užívání je předmětem výběru 
místního poplatku.  
 
Veřejným prostranstvím pro potřeby této vyhlášky jsou všechna náměstí, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a 
jež jsou ve vlastnictví města.  
 
Ulicí se rozumí místní komunikace, účelové komunikace, k nim přilehlé chodníky a přilehlá zeleň a 
to na celém území města Bohumína, přičemž za přilehlou zeleň se považuje zeleň, která je 
veřejným prostranstvím, podél komunikací nebo částí chodníku k této komunikaci přiléhající. 
 
Za veřejnou zeleň se podle této vyhlášky považuje zeleň sídlišť a obytných městských částí, parky, 
zeleň u vodních nádrží, zeleň podél pozemních komunikací. 
 
Nový Bohumín 
Ad. Mickiewicze 
Alešova 
B. Němcové 
Bezručova (Záblatí, Nový Bohumín) 
Čáslavská 
Čs. Armády (Pudlov, Nový Bohumín, Starý Bohumín) 
Družstevní 
Dvořákova 
Fibichova 
Fügnerova 
Husova 
Jana Palacha 
Janáčkova 
Jateční (Pudlov, Nový Bohumín) 
Jiráskova 
Kasárenská 
Komenského 
Koperníkova 
Kostelní 
Krátká 
Lidická 
Máchova 
Masarykova 
Mírová (Starý Bohumín, Nový Bohumín) 
Nádražní 
Na Chalupách (Nový Bohumín, Pudlov) 
nám. T. G. Masaryka 
náměstí Budoucnosti 
Nerudova 
Okružní 
Osvoboditelů 
Palackého 
Park P. Bezruče 
Poděbradova 
Revoluční 
Sadová 
Seifertova 
Smetanova 
Spojovací 
Sportovní 
Studentská 
Svat. Čecha 



Školní (Nový Bohumín, Pudlov) 
Štefánikova 
Šunychelská (Nový Bohumín, Šunychl, Kopytov) 
Tylova 
Tyršova 
tř. Dr. E. Beneše 
Vrchlického 
Za Městem 
Zahradní 
Za Věží 
Zelená 
Žižkova 
9. května 
 
Starý Bohumín 
Čs. Armády (Pudlov, Nový Bohumín, Starý Bohumín) 
Čsl. legií 
Dlouhá 
Farská 
J. Koczura 
Kosmonautů 
Malá 
Mírová (Starý Bohumín, Nový Bohumín) 
Na Koutě 
nám. Svobody 
Oderská 
Okrajní 
Ostravská (Pudlov, Starý Bohumín, Vrbice) 
Ovocná (Šunychl, Starý Bohumín) 
P. Cingra 
S. K. Neumanna 
Slezská 
Sokolovská 
Souběžná 
Spojná 
Starobohumínská 
Tichá 
U Valu 
Wolkerova 
Zahradní předměstí 
Zborovská 
5. května 
 
Skřečoň 
Blatná 
Boční 
Cihelní 
Dělnická 
Míru 
Mládežnická 
Myslivecká 
Na Hrázi 
Opletalova (Šunychl, Skřečoň) 
Podvojná 
Polní 
Přední 
Rychvaldská (Skřečoň, Záblatí) 
U Borku 
U Hřiště 



Úvozní 
Zátiší 
1. máje 
 
Záblatí 
Anenská 
Bezručova (Záblatí, Nový Bohumín) 
Budovatelská 
Hraniční 
Na Pískách 
Na Úvoze 
Rovná 
Rybničná 
Rychvaldská (Skřečoň, Záblatí) 
Slunečná 
Sokolská 
Stará 
Svážná 
Tovární 
Za Můstkem 
 
Pudlov 
Čs. Armády (Pudlov, Nový Bohumín, Starý Bohumín) 
Drátovenská 
Dukelská 
Jateční (Pudlov, Nový Bohumín) 
Jeremenkova 
K Vypařovačce 
K Odře 
Lounská 
Louny 
Na Chalupách (Nový Bohumín, Pudlov) 
Na Loukách 
Na Výsluní 
Nová 
Ostravská (Pudlov, Starý Bohumín, Vrbice) 
Partyzánská 
Příční 
Rolnická 
Školní (Nový Bohumín, Pudlov) 
Štěrková 
Trnková 
U Kříže 
Vilová 
 
Vrbice 
Do Polí 
K Hlavní 
K Vodě 
Krajní 
Ostravská (Pudlov, Starý Bohumín, Vrbice) 
Panelová 
Park R. Masného 
Pod Valem 
Požární 
Slepá 
Šikmá 
U Stružky 
U Školky 



Vrbická 
 
Šunychl 
Dvorská 
Loděnice 
Mlýnská 
nám. Sv. Floriána  
Novoveská 
Opletalova (Šunychl, Skřečoň) 
Ovocná (Šunychl, Starý Bohumín) 
Spádová 
Šunychelská (Nový Bohumín, Šunychl, Kopytov) 
V Chalupkách 
Větrná 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


