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NÁVRH USN. ZM/N 3592
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v  y  d  á  v  á  
1. Varianta I: 

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec
nad Nisou č. 1/2023, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 4/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství se sazbou
místního poplatku za užívání veřejného prostranství z
důvodu umístění zařízení cirkusů a zařízení lunaparků a
jiných obdobných atrakcí ve výši 10 Kč za m2 a den.

2. Varianta II:
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec
nad Nisou č. 1/2023, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 4/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství se sazbou
místního poplatku za užívání veřejného prostranství z
důvodu umístění zařízení cirkusů a zařízení lunaparků a
jiných obdobných atrakcí ve výši 20 Kč za m2 a den.
 

B. p  o  v  ě  ř  u  j  e  
   Ing. Miloše Veleho, primátora města, provedením všech úkolů

souvisejících s vyhlášením výše uvedené obecně závazné
vyhlášky města.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva 
 
 
Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále 
jen „OZV“) je předkládána ze 2 důvodů: 
 
1. Navýšení sazby poplatku za umístění zařízení lunaparků a cirkusů 

 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kdy jeho užívání jedním nebo několika uživateli brání obecnému užívání širokou 
veřejností. 
Způsoby zvláštního užívání veřejného prostranství, které jsou zpoplatněny místním 
poplatkem, uvádí zákon o místních poplatcích v taxativním výčtu. Jedná se o 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. 
Poplatek má vedle funkce fiskální, především úlohu regulační. 
Veřejné prostranství: ve smyslu ustanovení § 34 zákona o obcích se za veřejné 
prostranství považují 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. 
Sazba poplatku činí až 10 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství  
a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo 
reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na její 
desetinásobek. Dále může obec stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální 
částkou. 
 
Tabulka č. 1: Výnos poplatku z veřejného prostranství v jednotlivých letech. 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Příjmy 
z poplatku 
z veřejného 
prostranství 
(v tis. Kč) 

1982 2683 1998 1752 1664 3218 2213 2196 1932 2168 1832 

 
V současnosti je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, vydanou usnesením č. 221/ZM/2019 na zasedání Zastupitelstva 
města dne 12. prosince 2019, stanovena následující sazba poplatku: 
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného 
prostranství: 

a) za provádění výkopových prací  10,- Kč 
b) za umístění stavebních zařízení    2,- Kč 
c) za umístění stavebních zařízení za účelem opravy pláště budovy 

  (lešení, lávky, …) 
- v době od 91 do 180 dnů od započetí užívání veřejného prostranství 5,- Kč 
- v době po 180 dnech od započetí užívání veřejného  

prostranství 10,- Kč 
d) za umístění skládek  10,- Kč 
e) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování 

 prodeje a služeb  10,-Kč 
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje        10,- Kč 
g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb        10,- Kč 



h) za umístění reklamních zařízení o výměře nad 1 m2  
  užívaného veřejného prostranství        10,- Kč 

i) pro reklamní akce        10,- Kč 
j) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů          2,- Kč 
k) za umístění jiných obdobných atrakcí        10,- Kč 
 

Sazba poplatku činí za každý i započatý měsíc užívání veřejného prostranství paušální 
částku: 

 a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
  - na pěší zóně 1.250,- Kč 
 - mimo pěší zónu 1.000,- Kč 
 b) za umístění reklamních zařízení o menší výměře než 1 m2 200,- Kč 

 
Sazba za umístění zařízení lunaparků a cirkusů byla snížena z 10 Kč na 2 Kč za m2 a den 
obecně závaznou vyhláškou č. 7/2010 s účinností od 1. 1. 2011 především z důvodu ztráty 
možnosti částečného nebo úplného prominutí poplatku nebo jeho příslušenství z důvodu 
odstranění tvrdosti ze strany správce poplatku. 
 
 
 
Varianta I: 
 
Navrhovaná nová sazba místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu 
umístění zařízení cirkusů a zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí je ve výši 10 Kč 
za m2 a den.  
 

j) za umístění zařízení cirkusů  10,- Kč 
k) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  10,- Kč 

 
 
 
Varianta II: 
 
Navrhovaná nová sazba místního poplatku za užívání veřejného prostranství na základě 
doporučení finančního výboru z důvodu umístění zařízení cirkusů ve výši 10 Kč za m2 a den 
a z důvodu umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ve výši 20 Kč za m2 a 
den.  
 

j) za umístění zařízení cirkusů  10,- Kč 
k) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  20,- Kč 

 
 
 
Časté konání akcí zatěžuje oblíbené lokality především v blízkosti přehrady a ruší obyvatele 
hlukem a nepořádkem. Zvýšení sazby poplatku by tak mělo mít, mimo jiné, také regulační 
funkci. Bereme v úvahu také okolnosti, v čí prospěch a za jakým účelem se veřejné 
prostranství využívá a v těchto případech se jedná vždy o výdělečnou činnost. Vycházíme  
ze zásady, že užívání veřejného prostranství jedním uživatelem brání obecnému užívání 
širokou veřejností a pokud se navíc jedná o ekonomickou činnost tohoto uživatele, mělo by 
být takové užívání zpoplatněno. 
 
 
 
 
 



 
 
Příklad: Umístění a provoz lunaparku u přehrady na Tajvanu – užívaná plocha 500 m2: 
 
– za v současnosti platné sazby 2 Kč za m 2 a den poplatku uživatel zaplatí 1 tis. Kč za každý 
započatý den, za týden 7 tis. Kč, 
 
- v případě sazby např. ve výši 10 Kč za m 2 a den zaplatí uživatel 5 tis. Kč za každý 
započatý den, za týden 35 tis. Kč, 
 
- v případě sazby např. ve výši 20 Kč za m 2 a den zaplatí uživatel 10 tis. Kč za každý 
započatý den, za týden 70 tis. Kč, 
 
- v případě sazby ve výši 50 Kč za m 2 a den by zaplatil uživatel 25 tis. Kč za každý započatý 
den, za týden 175 tis. Kč. 
 
 
 
 
Porovnání s jinými městy 
V Tabulce č. 2 je uvedeno srovnání místního poplatku za užívání veřejného prostranství 
k umístění cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí s okolními obcemi a jinými městy. 
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2. Formální úprava OZV dle doporučení Ministerstva vnitra 
V červenci 2022 byl návrh OZV (pouze se změnou sazby u lunaparků) zaslán k posouzení 
na Ministerstvo vnitra. 
V srpnu 2022 město obdrželo od ministerstva Právní posouzení návrhu OZV se závěrem: 
„návrh OZV nebyl shledán v rozporu se zákonem, přesto doporučujeme návrh obecně 
závazné vyhlášky upravit dle doporučení uvedených v právním posouzení, které Vám 
zasíláme v příloze“. Úplné znění právního posouzení je v příloze. 
Navržená doporučení Ministerstva vnitra byla zapracována do předkládaného návrhu nové 
OZV – jednou z příloh předkládaného materiálu je OZV se žlutě vyznačenými změnami. 
Zároveň došlo k aktualizaci příloh OZV (jmenovitý seznam ulic, grafické vyznačení 
pozemkových parcel, seznam parcelních čísel vč. seznamu parků, jmenovité vymezení pěší 
zóny).   
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Příloha č. 1 
 

Jmenovitý seznam ulic 
 

1. 1. máje 

2. 28. října 

3. 5. května 

4. 9. května 

5. Alešova 

6. Alfonse Muchy 

7. Andělská 

8. Anenská 

9. Anenské náměstí 

10. Antala Staška 

11. Antonína Dvořáka 

12. Antonína Chvojky 

13. Arbesova 

14. Bažantí 

15. Belgická 

16. Blanická 

17. Boční 

18. Borůvková 

19. Botanická 

20. Bousova 

21. Boženy Němcové 

22. Brigádnická 

23. Brusičská 

24. Březová 

25. Budovatelů 

26. Cihelná 

27. Cvrčkova 

28. Čajkovského 
29. Československé  

armády 

30. Dalešická 

31. Dělnická 

32. Dlouhá 

33. Dobrá voda 

34. Dobytčí trh 

35. Dolní 

36. Dolní náměstí 

37. Dr. Randy 

38. Družstevní 

39. Dubová 

40. Dvorská 

41. Emilie Floriánové 

42. Erbenova 

43. F. L. Čelakovského 

44. Fibichova 

45. Finské domky 

46. Fügnerova 

47. Generála Mrázka 

48. Harrachovská 

49. Hasičská 

50. Havlíčkova 

51. Hluboká 

52. Horní 

53. Horní náměstí 

54. Horská 

55. Hřbitovní 

56. Hřebenová 

57. Husova 

58. Hvězdná 

59. Chelčického 

60. Ivana Olbrachta 

61. J. K. Tyla 

62. Jabloňová 

63. Jahodová 

64. Jana Žižky 

65. Janáčkova 

66. Janovská 

67. Jánská 

68. Jarní 

69. Jasanová 

70. Jasmínová 

71. Jasná 

72. Jateční 

73. Ječná 

74. Jedlová 

75. Jehlářská 

76. Jelení 

77. Jeronýmova 

78. Ještědská 

79. Jezdecká 

80. Jindřichovská 

81. Jiráskova 

82. Jitřní 

83. Jizerská 

84. Jižní 

85. Josefa Hory 

86. Josefa Suka 

87. Jugoslávská 

88. Jungmannova 

89. K Černé studnici 

90. K Rybárně 

91. K Vodojemu 

92. Kamenná 

93. Karla Čapka 

94. Karolíny Světlé 

95. Kaštanová 

96. Kavanova 

97. Ke Starému buku 

98. Klidná 

99. Knoflíková 

100. Kokonínská 

101. Kolmá 

102. Komenského 

103. Konečná 

104. Korálková 

105. Korejská 

106. Kostelní 

107. Koželužská 

108. Krátká 

109. Krkonošská 

110. Křišťálová 

111. Křížová 

112. Kubálkova 

113. Květinová 

114. Ladova 

115. Lesní 

116. Lesní stezka 

117. Letní 

118. Letohradská 

119. Liberecká 

120. Lidická 

121. Liliová 

122. Lipanská 

123. Lípová 

124. Lovecká 

125. Lučanská 
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126. Luční 

127. Lukášovská 

128. Lužická 

129. Lyžařská 

130. Máchova 

131. Malá 

132. Malá Janovská 

133. Malinová 

134. Mánesova 

135. Maršovická 

136. Maxe Švabinského 

137. Mechová 

138. Měsíční 

139. Milířová 

140. Mincovní 

141. Mírové náměstí 

142. Mládí 

143. Mlýnská 

144. Mostecká 

145. Mozartova 

146. Mšenská 

147. Na Čihadle 

148. Na Domovině 

149. Na Hranici 

150. Na Hutích 

151. Na Kopci 

152. Na Kopečku 

153. Na Můstku 

154. Na Mýtině 

155. Na Náspu 

156. Na Ostrohu 

157. Na Palouku 

158. Na Pláni 

159. Na Roli 

160. Na Samotě 

161. Na Stráni 

162. Na Svahu 

163. Na Šumavě 

164. Na Úbočí 

165. Na Vršku 

166. Na Vyhlídce 

167. Na Výsluní 

168. Na Výšině 

169. Nad Mlýnem 

170. Nad Střelnicí 

171. Nad Školkou 

172. Nádražní 
173. Nákladní 
174. náměstí Boženy 

Němcové 

175. náměstí Dr. Farského 

176. Nástrojářská 

177. Nebeská 

178. Nemocniční 

179. Nerudova 

180. Nová 

181. Nová osada 

182. Nová Pasířská 

183. Nová Pražská 

184. Novoveská 

185. Nový Svět 

186. Oblouková 

187. Okružní 

188. Opletalova 

189. Ovocný trh 

190. Palackého 

191. Panenská 

192. Pasecká 

193. Pasecké náměstí 

194. Pasířská 

195. Perlová 

196. Petra Bezruče 

197. Petřínská 

198. Pionýrů 

199. Písečná 

200. Pivovarská 

201. Plynární 

202. Pobřežní 

203. Pod Baštou 

204. Pod Hájem 

205. Pod Kapličkou 

206. Pod Kynastem 

207. Pod Lesem 

208. Pod Petřínem 

209. Pod Prosečí 

210. Pod Servisem 

211. Pod Skalkou 

212. Pod Strání 

213. Pod Tratí 

214. Pod Vodárnou 

215. Podhorská 

216. Podlesí 

217. Podskalí 

218. Podzimní 

219. Polední 

220. Polní 

221. Pomněnková 

222. Poštovní 

223. Požární 

224. Pražská 

225. Pražského povstání 

226. Prosečská 

227. Průběžná 

228. Prudká 

229. Průmyslová 

230. Přemyslova 

231. Příčná 

232. Příkrá 

233. Přímá 

234. Puškinova 

235. Rabasova 

236. Rádelská 

237. Raisova 

238. Resslova 

239. Revoluční 

240. Riegrova 

241. Rooseveltova 

242. Rovná 

243. Růžová 

244. Rybářská 

245. Rychnovská 

246. Rýnovická 

247. Řetízková 

248. S. K. Neumanna 

249. Sadová 

250. Sáňkařská 

251. Saskova 

252. Selská 

253. Severní 

254. Schovaná 

255. Skalka 

256. Skelná 

257. Skřivánčí 

258. Skřivánčí stezka 

259. Slepá 

260. Slunečná 

261. Slunná 

262.  Smetanova 
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263. Smrková 

264. Sněhová 

265. SNP 

266. Sokolí 

267. Sokolovská 

268. Souběžná 

269. Soukenná 

270. Spádová 

271. Spojovací 

272. Sportovní 

273. Srnčí stezka 

274. Stará osada 

275. Stavbařů 

276. Stavební 

277. Strmá 

278. Střelecká 

279. Stříbrná 

280. Studená 

281. Studentská 

282. Svatopluka Čecha 

283. Šeříková 

284. Široká 

285. Školní 

286. Švédská 

287. Táboritská 

288. Tichá 

289. Tovární 

290. Trpasličí 

291. Truhlářská 

292. Tržní 

293. Třeboňská 

294. Turistická 

295. Turnovská 

296 Tyršova stezka 

297. U Balvanu 

298. U Brusíren 

299. U Čertova kamene 

300. U Družiny 

301. U Háskových vil 

302. U Hřiště 

303. U Jeslí 

304. U Jezírka 

305. U Kaple 

306. U Kostela 

307. U Lávky 

308. U Lesa 

309. U Lesního divadla 

310. U Mohelky 

311. U Muzea 

312. U Nisy 

313. U Pískovny 

314. U Pošty 

315. U Přehrady 

316. U Rybníka 

317. U Sokolovny 

318. U Srnčího dolu 

319. U Stadionu 

320. U Staré lípy 

321. U Tenisu 

322. U Zahrádek 

323. U Zahradnictví 

324. U Zastávky 

325. U Zbrojnice 

326. U Zeleného stromu 

327. U Zlatého lva 

328. Údolní 

329. Uhelná 

330. Úzká 

331. V Aleji 

332. V Lukách 

333. V Luzích 

334. V Nebi 

335. V Nivách 

336. V Pastvinách 

337. V Pekle 

338. V Ráji 

339. V Úvoze 

340. V Zátiší 

341. Vedlejší 

342. Venušina 

343. Větrná 

344. Vilová 

345. Vítězslava Nezvala 

346. Vladimírská 

347. Vladislava Vančury 

348. Vlaštovčí 

349. Vnitřní 

350. Vodní 

351. Vrchlického sady 

352. Vrcholová 

353. Vrkoslavická 

354. Vřesová 

355. Vysoká 

356. Vyšehradská 

357. Vzdušná 

358. Vzdušná ulička 

359. Wolkerova 

360. Za Hrází 

361. Za Plynárnou 

362. Za Říčkou 

363. Zahradní 

364. Zámecká 

365. Zámecký vrch 

366. Západní 

367. Zelená 

368. Zelené údolí 

369. Zelenohorská 

370. Zemědělská 

371. Zimní 

372. Zlatá 

373. Zlatá ulička 

374. Zvonková 

375. Želivského 

376.  Žítkova 

377. Žitná 
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Příloha č. 2 
 

Grafické vyznačení pozemkových parcel 
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Příloha č. 3 

Seznam pozemkových parcel v k.ú. Jablonec nad Nisou 
 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

1 1001/7 Máchův park 

2 1008/17 Na Čihadle 

3 1008/8 Park Vrchlického sady 

4 1018/1 
Park Palackého - 
Mánesova 

5 1027/11 Horní náměstí 

6 1030/2 Horní náměstí 

7 1032 
Park ul. Pod Baštou - 
Saskova 

8 1046/4 U Přehrady 

9 107/2 
Park Mírové náměstí - 
Hasičská 

10 1090/12 Pod Baštou 

11 1145/9 
Park Smetanova - 
Mánesova 

12 1216/10 Svatopluka Čecha 

13 1216/12 Svatopluka Čecha 

14 1359/1 Park Podzimní - Skelná 

15 1454/1 
Parky na náměstí Boženy 
Němcové 

16 146 Park Generála Mrázka 

17 1468/55 Vysoká 

18 1469/1 Vysoká 

19 1470/3 Vysoká 

20 148/1 Park Generála Mrázka 

21 1501/17 Podhorská 

22 1520 
Parky na náměstí Boženy 
Němcové 

23 1657 
Okolí Novoveského 
koupaliště 

24 1660/2 
Okolí Novoveského 
koupaliště 

25 1663/1 
Okolí Novoveského 
koupaliště 

26 1666/1 
Okolí Novoveského 
koupaliště 

27 169 
Park v okolí divadla - 
Liberecká 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

28 175/3 
Park v okolí divadla - 
Liberecká 

29 176/1 
Park v okolí divadla - 
Liberecká 

30 188/1 Tyršův park 

31 1905/2 louka na Dolině 

32 1934/1 Park Perlová - 5. května 

33 1999/25 louka na Dolině 

34 1999/29 louka na Dolině 

35 2/1 Park Anenské náměstí  

36 2052/1 autobusové nádraží 

37 2083/1 Park Raisova-Horská 

38 2153/1 
Parky Vzdušná - 
Kokonínská 

39 2153/24 
Parky Vzdušná - 
Kokonínská 

40 2172/3 
Park Pod Hájem - 
Vzdušná 

41 2263/2 Park Pražská - V Aleji 

42 2273/4 Pražská – „u remize“ 

43 2314/3 Budovatelů 

44 2376/4 Hřbitovní 

45 2376/7 28. října 

46 2498/1 Pivovarská 

47 2500/45 Nová Pražská 

48 2500/7 Pražská, U Stadionu 

49 2507/3 
Okolí Novoveského 
koupaliště 

50 2526/8 Nádražní 

51 2544 Park Vrchlického sady 

52 2545/6 U Přehrady 

53 2827 
Okolí Novoveského 
koupaliště 

54 2976 Park Nová Pasířská 

55 303 Tyršův park 

56 3065 Lipanská 

57 3112 Pražská – „u remize“ 

58 -3127 Lesopark Žižkův Vrch 
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Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

59 3170 Tyršův park 

60 362/1 Park Nová Pasířská 

61 362/103 Nová Pasířská 

62 362/104 Nová Pasířská 

63 362/12 Nová Pasířská 

64 362/2 Park Nová Pasířská 

65 362/46 Nová Pasířská 

66 362/6 Park Nová Pasířská 

67 362/62 Nová Pasířská 

68 362/9 konečná tramvaje 

69 401/1 
Park Wolkerova - 
Skřivánčí 

70 454/3 
Park v ul. Nerudova -
Markovského výšina 

71 466/2 Park Vodní - Havlíčkova 

72 561/4 Skřivánčí 

73 561/6 Skřivánčí 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

74 570/1 
Park Panenská -  
Na Kopci 

75 651/1 Lesopark Žižkův Vrch 

76 651/2 Lesopark Žižkův Vrch 

77 651/3 Lesopark Žižkův Vrch 

78 651/5 Lesopark Žižkův Vrch 

79 8/12 Kamenná 

80 83/14 Park Ovocný trh 

81 854/1 
Park Liberecká (mimo 
areál ZŠ) 

82 854/5 
Park Liberecká (mimo 
areál ZŠ) 

83 898/13 Rýnovická 

84 989/6 Opletalova - svahy 

85 990/1 Opletalova - svahy 

86 992/1 Opletalova - svahy 
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Seznam pozemkových parcel v k.ú. Mšeno nad Nisou 

 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

1 109 Mšenský park 

2 115/1 Mšenský park 

3 1534 okolí přehrady 

4 1535 okolí přehrady 

5 1536 okolí přehrady 

6 1538 okolí přehrady 

7 1539 okolí přehrady 

8 1540/1 okolí přehrady 

9 1540/2 okolí přehrady 

10 1541 okolí přehrady 

11 1553/5 okolí přehrady 

12 1553/6 okolí přehrady 

13 1553/7 okolí přehrady 

14 1554 okolí přehrady 

15 1557 okolí přehrady 

16 1558/1 okolí přehrady 

17 1558/3 okolí přehrady 

18 1558/4 okolí přehrady 

19 1558/5 okolí přehrady 

20 1559 okolí přehrady 

21 1560/1 okolí přehrady 

22 1562 okolí přehrady 

23 1563 okolí přehrady 

24 1564 okolí přehrady 

25 1565 okolí přehrady 

26 1566 okolí přehrady 

27 1567 okolí přehrady 

28 1568/1 okolí přehrady 

29 1568/3 okolí přehrady 

30 1569 okolí přehrady 

31 1570 okolí přehrady 

32 1571 okolí přehrady 

33 1572 okolí přehrady 

34 1577 okolí přehrady 

35 1578/2 okolí přehrady 

36 1579 okolí přehrady 

37 1580/1 okolí přehrady 

38 1580/2 okolí přehrady 

39 1580/3 okolí přehrady 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

40 1582/2 okolí přehrady 

41 1582/3 okolí přehrady 

42 1585 Park Pod přehradou 

43 1587/1 Park Pod přehradou 

44 1588/1 okolí přehrady 

45 1588/2 okolí přehrady 

46 1588/3 okolí přehrady 

47 1589 okolí přehrady 

48 1590 okolí přehrady 

49 1591 okolí přehrady 

50 1592 okolí přehrady 

51 1593 okolí přehrady 

52 1603/39 okolí přehrady 

53 1620 okolí přehrady 

54 1657 okolí přehrady 

55 201/1 okolí přehrady 

56 202 okolí přehrady 

57 203/1 okolí přehrady 

58 203/4 okolí přehrady 

59 203/5 okolí přehrady 

60 209/6 okolí přehrady 

61 248/3 okolí přehrady 

62 248/4 okolí přehrady 

63 258 okolí přehrady 

64 272 okolí přehrady 

65 283 okolí přehrady 

66 298/3 Mšenský park 

67 299/2 Mšenský park 

68 364/3 okolí přehrady 

69 395 okolí přehrady 

70 4/103 okolí přehrady 

71 400/1 okolí přehrady 

72 400/2 okolí přehrady 

73 401/1 okolí přehrady 

74 401/10 okolí přehrady 

75 401/2 okolí přehrady 

76 401/8 okolí přehrady 

77 401/9 okolí přehrady 

78 403/1 okolí přehrady 
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Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

79 403/344 okolí přehrady 

80 403/358 okolí přehrady 

81 403/359 okolí přehrady 

82 403/360 okolí přehrady 

83 403/361 okolí přehrady 

84 403/362 okolí přehrady 

85 403/363 okolí přehrady 

86 403/364 okolí přehrady 

87 403/365 okolí přehrady 

88 403/366 okolí přehrady 

89 403/367 okolí přehrady 

90 403/368 
okolí přehrady  
(mimo oplocený areál) 

91 403/369 okolí přehrady 

92 403/370 okolí přehrady 

93 403/375 okolí přehrady 

94 403/377 okolí přehrady 

95 403/378 okolí přehrady 

96 403/379 okolí přehrady 

97 403/380 okolí přehrady 

98 403/381 okolí přehrady 

99 403/382 okolí přehrady 

100 403/383 okolí přehrady 

101 403/384 okolí přehrady 

102 403/385 okolí přehrady 

103 403/386 okolí přehrady 

104 403/387 okolí přehrady 

105 403/388 okolí přehrady 

106 403/389 okolí přehrady 

107 403/390 okolí přehrady 

108 403/391 okolí přehrady 

109 403/392 okolí přehrady 

110 403/393 okolí přehrady 

111 403/394 okolí přehrady 

112 403/396 okolí přehrady 

113 403/397 okolí přehrady 

114 403/406 okolí přehrady 

115 403/407 okolí přehrady 

116 403/410 okolí přehrady 

117 403/411 okolí přehrady 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

118 403/413 okolí přehrady 

119 403/414 okolí přehrady 

120 403/415 okolí přehrady 

121 403/416 okolí přehrady 

122 403/417 okolí přehrady 

123 403/418 okolí přehrady 

124 403/420 okolí přehrady 

125 403/421 okolí přehrady 

126 403/422 okolí přehrady 

127 411 okolí přehrady 

128 414/1 okolí přehrady 

129 414/8 okolí přehrady 

130 414/9 okolí přehrady 

131 415/16 okolí přehrady 

132 415/19 okolí přehrady 

133 415/21 okolí přehrady 

134 415/22 okolí přehrady 

135 448/1 Palackého 

136 448/10 okolí přehrady 

137 448/11 okolí přehrady 

138 448/12 okolí přehrady 

139 448/6 okolí přehrady 

140 448/7 okolí přehrady 

141 468 okolí přehrady 

142 471/3 okolí přehrady 

143 476/1 okolí přehrady 

144 476/2 okolí přehrady 

145 476/3 okolí přehrady 

146 476/4 okolí přehrady 

147 483/1 okolí přehrady 

148 483/3 okolí přehrady 

149 484 okolí přehrady 

150 485/1 okolí přehrady 

151 485/2 okolí přehrady 

152 487 okolí přehrady 

153 518/127 Mšenský park 

154 518/128 Mšenský park 

155 518/129 Mšenský park 

156 518/130 Mšenský park 
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Seznam pozemkových parcel v k.ú. Jablonecké Paseky 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

1 1633/2 Park Pasecké náměstí 

2 1824/1 Park Lučanská - Zahradní 

3 1824/5 Park Lučanská - Zahradní 

4 804/4 Park Jindřichovská - Údolní 

5 810/1 Vysoká 
 

 

Seznam pozemkových parcel v k.ú. Rýnovice 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

1 131 Park Československé armády 

2 64/1 Československé armády 

3 988/2 Janovská 
 

 

Seznam pozemkových parcel v k.ú. Vrkoslavice 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

1 165 Park ve Vrkoslavicích  

2 17/1 Pražská - Janáčkova 

3 17/2 Pražská - Janáčkova 

4 18 Pražská - Janáčkova 

5 898 Petřínská - arboretum 

6 965/1 Petřínská - třešňový sad 
 

 

Seznam pozemkových parcel v k.ú. Kokonín 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

1 626/11 Rychnovská - Maršovická 

2 800/1 Kokonínský lesopark 

3 800/57 Kokonínský lesopark 

4 803/50 Rychnovská 

5 992/1 Rychnovská 
 

 

Seznam pozemkových parcel v k.ú. Lukášov 

Poř. 
číslo 

Číslo 
parcely 

Místo 

1 226 Park Československé armády 
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Jmenovitý seznam parků v Jablonci nad Nisou 

1) Park Anenské náměstí (ppč. 2/1, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
2) Park v ulici Nerudova (Markovského výšina) (ppč. 454/3, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
3) Park Pod přehradou (ppč. 1585, 1587/1, k.ú. Mšeno nad Nisou) 
4) Park Vrchlického sady (ppč. 2544, 1008/8, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
5) Park ve Vrkoslavicích (ppč. 165, k.ú. Vrkoslavice) 
6) Park Generála Mrázka (ppč. 146, 148/1, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
7) Máchův park (ppč. 1001/7, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
8) Tyršův park (ppč. 303, 3170, 188/1, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
9) Mšenský park (ppč. 109, 115/1, 298/3, 299/2, 518/127, 518/128, 518/129, 518/130,  

k.ú. Mšeno nad Nisou) 
10) Kokonínský lesopark (ppč. 800/1, k.ú. Kokonín) 
11) Ul. Opletalova – svahy pod baptistickým kostelem (ppč. 989/6, 990/1, 992/1,  

k.ú. Jablonec nad Nisou) 
12) Park v okolí divadla – ul. Liberecká – Poštovní – Jehlářská (ppč. 169, 175/3, 176/1,  

k.ú. Jablonec nad Nisou) 
13) Park ul. Pod Baštou – Saskova (ppč. 1032, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
14) Park Palackého - Mánesova (ppč. 1018/1, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
15) Park Mírové náměstí - Hasičská (ppč. 107/2, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
16) Park Smetanova – Mánesova (ppč. 1145/9, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
17) Parky na náměstí Boženy Němcové (ppč. 1454/1, 1520, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
18) Park Podzimní – Skelná (ppč. 1359/1, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
19) Okolí Novoveského koupaliště (ppč. 1657, 1660/2, 1663/1, 1666/1, 2507/3, 2827,  

k.ú. Jablonec nad Nisou) 
20) Park Perlová – 5. května (ppč. 1934/1, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
21) Park Raisova – Horská (ppč. 2083/1, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
22) Park Pod Hájem – Vzdušná (ppč. 2172/3, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
23) Parky Vzdušná – Kokonínská (ppč. 2153/1, 2153/24, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
24) Park Pražská – V Aleji (ppč. 2263/2, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
25) Park Vodní – Havlíčkova (ppč. 466/2, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
26) Park Pasecké náměstí (ppč. 1633/2, k.ú. Jablonecké Paseky) 
27) Park Jindřichovská – Údolní (ppč. 804/4, k.ú. Jablonecké Paseky) 
28) Petřínská - třešňový sad a arboretum (ppč. 965/1, 898, k.ú. Vrkoslavice) 
29) Lesopark Žižkův Vrch (ppč. 651/1, 651/2, 651/3, 651/5, -3127, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
30) Park Nová Pasířská (ppč. 362/1, 362/2, 362/6, 2976, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
31) Park Panenská – Na Kopci (ppč. 570/1, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
32) Park Wolkerova – Skřivánčí (ppč. 401/1, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
33) Park Liberecká (ppč. 854/1, 854/5 – část mimo oplocený areál pod ZŠ, k.ú. Jablonec 

nad Nisou) 
34) Park Lučanská – Zahradní (ppč. 1824/1, 1824/5, k.ú. Jablonecké Paseky) 
35) Park Československé armády (ppč. 131, k.ú. Rýnovice) 
36) Park Československé armády (ppč. 226, k.ú. Lukášov) 
37) Ovocný trh (ppč. 83/14, k.ú. Jablonec nad Nisou) 
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Příloha č. 4 

Jmenovité vymezení pěší zóny 
 
1) Ulice: 

Dvorská 
Soukenná 
Dolní náměstí (s výjimkou parkoviště s parkovacím automatem) 
Lidická 
Podhorská (od ulice Kamenná k náměstí Dr. Farského) 
Antonína Chvojky 
Kamenná (od Dolního náměstí k Mírovému náměstí) 
Mírové náměstí 
Kubálkova 
Komenského (od Mírového náměstí k ČSOB) 
Máchova (od ulice Komenského k objektu č. p. 877/4) 
Anenská (od objektu č.p. 771/1 k ulici Komenského a pěší stezka od ulice Soukenná  
po ulici U Zlatého lva) 
Jugoslávská (od ulice Komenského po objekt č.p. 2360/4) 
Jehlářská (od ulice Komenského k ulici Poštovní). 

 
2) Ulice: 

Mšenská (zadní trakt - pojízdné chodníky) - pro potřeby zásobování a příjezdu vozidel 
ke speciální škole 

 
3) Ulice: 

U Balvanu (propojka do ulice Nádražní) 
 

4) Ulice: 
Vysoká (podél objektů čp. 4239-4241 a 4231-4232) 
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Statutární město Jablonec nad Nisou 
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 

 

Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2023 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
 

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém zasedání dne 16. února 2023 
usnesením č. …/ZM/2023 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) Statutární město Jablonec nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek  

za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). 
2) Správcem poplatku je Magistrát města Jablonec nad Nisou.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 

 

Čl. 3 
Veřejná prostranství  

 
1) Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena: 

-  v příloze č. 1 – Jmenovitý seznam ulic 
-  v příloze č. 2 – Grafické vyznačení pozemkových parcel  
-  v příloze č. 3 – Seznam pozemkových parcel (vč. seznamu parků) 
-  v příloze č. 4 – Jmenovité vymezení pěší zóny 
Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.  

2) Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují i chodníky přiléhající 
k ulicím, uvedeným v příloze č. 1. 
 

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

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

nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání 
veřejného prostranství po dobu kratší, než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost 
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 uvede4 
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 
zakládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku, 

d) zvolenou variantu paušální částky, pokud je u daného způsobu užívání veřejného 
prostranství tato možnost stanovena. 

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

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného 

prostranství: 
a) za provádění výkopových prací  10,- Kč 
b) za umístění stavebních zařízení  2,- Kč 
c) za umístění stavebních zařízení za účelem opravy pláště budovy 

  (lešení, lávky, …) 
-  v době od 91 do 180 dnů od započetí užívání veřejného prostranství 5,- Kč 
-  v době po 180 dnech od započetí užívání veřejného prostranství 10,- Kč 

d) za umístění skládek 10,- Kč 
e) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 

 a služeb  10,- Kč 
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  10,- Kč 
g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  10,- Kč 
h) za umístění reklamních zařízení o výměře nad 1 m2  

  užívaného veřejného prostranství  10,- Kč 
i) pro reklamní akce  10,- Kč 
j) za umístění zařízení cirkusů  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 
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k) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  10/20,- Kč 
 

2) Sazba poplatku činí za každý i započatý měsíc užívání veřejného prostranství paušální 
částku: 
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

- na pěší zóně 1.250,- Kč 
- mimo pěší zónu 1.000,- Kč 

b) za umístění reklamních zařízení o menší výměře než 1 m2  200,- Kč 
 
3) Roční paušální sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
- na pěší zóně 15.000,- Kč 
- mimo pěší zónu 12.000,- Kč 

b) za umístění reklamních zařízení o menší výměře než 1 m2 2.400,- Kč 
 
4) Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí 

poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2 této vyhlášky. 
 

Čl. 6 
Splatnost poplatku  

 
Poplatek je splatný: 
1) při užívání veřejného prostranství dle čl. 5 odst. 1 nejpozději do 15 dnů po skončení 

užívání veřejného prostranství, ale vždy nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního 
roku, 

2) při užívání veřejného prostranství umístěním reklamního zařízení o menší výměře  
než 1 m2 po celý kalendářní rok, je poplatek splatný do konce měsíce ledna 
příslušného kalendářního roku ve výši dvanáctinásobku měsíční paušální částky.  
V ostatních případech je tento poplatek splatný nejpozději poslední den příslušného 
kalendářního měsíce, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato, a to ve výši 
násobku počtu kalendářních měsíců zbývajících do konce kalendářního roku  
od započetí užívání a měsíční paušální částky. 

3) při užívání veřejného prostranství vyhrazením trvalého parkovacího místa pro vozidla 
po celý kalendářní rok, je poplatek splatný do konce měsíce ledna příslušného 
kalendářního roku ve výši dvanáctinásobku měsíční paušální částky.  
V ostatních případech je tento poplatek splatný nejpozději poslední den příslušného 
kalendářního měsíce, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato, a to ve výši 
násobku počtu kalendářních měsíců zbývajících do konce kalendářního roku  
od započetí užívání a měsíční paušální částky. 

 
4) při zvolení roční paušální částky za užívání veřejného prostranství vyhrazením trvalého 

parkovacího místa nebo umístěním reklamního zařízení o menší výměře než 1 m2  

(dle čl. 5 odst. 3), je poplatek splatný do konce měsíce ledna příslušného kalendářního 
roku, 

5) při zahájení užívání veřejného prostranství v průběhu kalendářního roku a zvolení roční 
paušální částky je poplatek splatný v poměrné výši (násobek počtu kalendářních 
měsíců zbývajících do konce kalendářního roku od započetí užívání veřejného 
prostranství a měsíční paušální částky) nejpozději poslední den příslušného 
kalendářního měsíce, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato, 

6) při zvolení měsíční paušální částky (dle čl. 5 odst. 2) je poplatek splatný vždy 
nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 
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Čl. 7 
Osvobození a úlevy 

 
1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu 
ZTP nebo ZTP/P7, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden  
na charitativní a veřejně prospěšné účely8.  

2) Od poplatku se dále osvobozují: 
a) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství statutárním městem Jablonec  

nad Nisou, 
b) akce plně financované z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou,  
c) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení  

a prováděním výkopových prací z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí  
po dobu nepřesahující prvních 7 dnů užívání,  

d) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení  
pro výstavbu rodinného domu a pro veřejně prospěšnou stavbu po dobu 1 roku  
od započetí užívání veřejného prostranství, 

e) veřejně prospěšné stavby, 
f)     akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení  

za účelem opravy pláště budovy po dobu 90 dnů od započetí užívání veřejného 
prostranství, 

g) umístění dočasné stavby pro poskytování prodeje a služeb, dále zařízení  
pro poskytování služeb, jedná-li se o restaurační stolky a zahrádky sloužící 
k občerstvení, jako rozšíření stávající provozovny a také umístění prodejního 
zařízení, v případě, že k předmětnému pozemku, který je veřejným prostranstvím, 
jsou uzavřeny nájemní smlouvy s vlastníkem veřejného prostranství, 

h) umístění reklamních zařízení (tzv. velkoplošných - tj. reklama o plošné výměře  
nad 1 m2) v případě, že k předmětnému pozemku, který je veřejným prostranstvím, 
má poplatník uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem veřejného prostranství, 

i)    vyhrazená trvalá parkovací místa pro služební vozidla státních orgánů a organizací, 
j)    veřejná prostranství v případech, kdy tato prostranství použije pro vlastní potřeby 

jeho vlastník. 
k) veřejná prostranství v případech, kdy jsou užívána pro kulturní nebo sportovní 

akce, anebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl. 
3) Úleva se poskytuje: 

Při umístění zařízení pro poskytování služeb, jedná-li se o restaurační stolky  
a zahrádky sloužící k občerstvení, jako rozšíření stávající provozovny, a to ve výši  
9,- Kč za každý započatý m2 a každý započatý den užívání veřejného prostranství. 

4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle tohoto článku je poplatník povinen 
ohlásit ve lhůtě do 60 dnů od vzniku nároku na osvobození či úlevu. 

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 
úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, 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 

 
7 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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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 

 
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 12. prosince 2019. 
 

Čl. 10 
Přechodná ustanovení 

 
Řízení o poplatcích, zahájená před datem účinnosti této vyhlášky se dokončí dle dosavadní 
platné obecně závazné vyhlášky. 
 

Čl. 11 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. …………………………………. 

Ing. Miloš Vele MgA. Jakub Chuchlík 
primátor města náměstek primátora 

 
 
  

 
OZV x/2022 byla vydána na ZM dne 15.9.2022 
a nabývá účinnosti 1.1.2023 
(vyvěšeno na úřední desce od 16.9.2022 do 1.10.2022) 

 

 
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Statutární město Jablonec nad Nisou 
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 

 

Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2023 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
 

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém zasedání dne 16. února 2023 
usnesením č. …/ZM/2023 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) Statutární město Jablonec nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek  

za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). 
 

2) Správcem poplatku je Magistrát města Jablonec nad Nisou.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 reklamní akce.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  

 
1) Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena: 

-  v příloze č. 1 – Jmenovitý seznam ulic 
-  v příloze č. 2 – Grafické vyznačení pozemkových parcel  
-  v příloze č. 3 – Seznam pozemkových parcel (vč. seznamu parků) 
-  v příloze č. 4 – Jmenovité vymezení pěší zóny 
Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.  
 

2) Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují i chodníky přiléhající 
k ulicím, uvedeným v příloze č. 1. 
 

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

 

1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku 
nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání 
veřejného prostranství po dobu kratší, než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost 
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 uvede4 
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 
zakládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku, 

d) zvolenou variantu paušální částky, pokud je u daného způsobu užívání veřejného 
prostranství tato možnost stanovena. 
 

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 
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného 
prostranství: 
a) za provádění výkopových prací  10,- Kč 
b) za umístění stavebních zařízení  2,- Kč 
c) za umístění stavebních zařízení za účelem opravy pláště budovy 

  (lešení, lávky, …) 
-  v době od 91 do 180 dnů od započetí užívání veřejného prostranství 5,- Kč 
-  v době po 180 dnech od započetí užívání veřejného prostranství 10,- Kč 

d) za umístění skládek 10,- Kč 
e) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 

 a služeb  10,- Kč 
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  10,- Kč 
g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  10,- Kč 
h) za umístění reklamních zařízení o výměře nad 1 m2  

  užívaného veřejného prostranství  10,- Kč 
i) pro reklamní akce  10,- Kč 
j) za umístění zařízení cirkusů  10,- Kč 
k) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  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 
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2) Sazba poplatku činí za každý i započatý měsíc užívání veřejného prostranství paušální 
částku: 
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

- na pěší zóně 1.250,- Kč 
- mimo pěší zónu 1.000,- Kč 

b) za umístění reklamních zařízení o menší výměře než 1 m2  200,- Kč 
 
3) Roční paušální sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
- na pěší zóně 15.000,- Kč 
- mimo pěší zónu 12.000,- Kč 

b) za umístění reklamních zařízení o menší výměře než 1 m2 2.400,- Kč 
 
4) Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí 

poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2 této vyhlášky. 
 
 

Čl. 6 
Splatnost poplatku  

 
Poplatek je splatný: 
1) při užívání veřejného prostranství dle čl. 5 odst. 1 nejpozději do 15 dnů po skončení 

užívání veřejného prostranství, ale vždy nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního 
roku, 

 
2) při zvolení roční paušální částky za užívání veřejného prostranství vyhrazením trvalého 

parkovacího místa nebo umístěním reklamního zařízení o menší výměře než 1 m2  

(dle čl. 5 odst. 3), je poplatek splatný do konce měsíce ledna příslušného kalendářního 
roku, 
 

3) při zahájení užívání veřejného prostranství v průběhu kalendářního roku a zvolení roční 
paušální částky je poplatek splatný v poměrné výši (násobek počtu kalendářních 
měsíců zbývajících do konce kalendářního roku od započetí užívání veřejného 
prostranství a měsíční paušální částky) nejpozději poslední den příslušného 
kalendářního měsíce, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato, 
 

4) při zvolení měsíční paušální částky (dle čl. 5 odst. 2) je poplatek splatný vždy 
nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 

 
 
 

Čl. 7 
Osvobození a úlevy 

 
1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu 
ZTP nebo ZTP/P7, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden  
na charitativní a veřejně prospěšné účely8.  

 
 
 

 
7 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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2) Od poplatku se dále osvobozují: 
a) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství statutárním městem Jablonec  

nad Nisou, 
b) akce plně financované z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou,  
c) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení  

a prováděním výkopových prací z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí  
po dobu prvních 7 dnů užívání,  

d) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení  
pro výstavbu rodinného domu po dobu 1 roku od započetí užívání veřejného 
prostranství, 

e) veřejně prospěšné stavby, 
f)     akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení  

za účelem opravy pláště budovy po dobu 90 dnů od započetí užívání veřejného 
prostranství, 

g) umístění dočasné stavby pro poskytování prodeje a služeb, dále zařízení  
pro poskytování služeb, jedná-li se o restaurační stolky a zahrádky sloužící 
k občerstvení, jako rozšíření stávající provozovny a také umístění prodejního 
zařízení, v případě, že k předmětnému pozemku, který je veřejným prostranstvím, 
jsou uzavřeny nájemní smlouvy s vlastníkem veřejného prostranství, 

h) umístění reklamních zařízení (tzv. velkoplošných - tj. reklama o plošné výměře  
nad 1 m2) v případě, že k předmětnému pozemku, který je veřejným prostranstvím, 
má poplatník uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem veřejného prostranství, 

i)    vyhrazená trvalá parkovací místa pro služební vozidla státních orgánů a organizací, 
j)    veřejná prostranství v případech, kdy tato prostranství použije pro vlastní potřeby 

jeho vlastník. 
 

3) Úleva se poskytuje: 
Při umístění zařízení pro poskytování služeb, jedná-li se o restaurační stolky  
a zahrádky sloužící k občerstvení, jako rozšíření stávající provozovny, a to ve výši  
9,- Kč za každý započatý m2 a každý započatý den užívání veřejného prostranství. 
 

4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle tohoto článku je poplatník povinen 
ohlásit ve lhůtě do 60 dnů od vzniku nároku na osvobození či úlevu. 
 

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 
úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, 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 

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

 
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 12. prosince 2019. 
 

 
Čl. 10 

Přechodná ustanovení 
 

Řízení o poplatcích, zahájená před datem účinnosti této vyhlášky se dokončí dle dosavadní 
platné obecně závazné vyhlášky. 
 

 
Čl. 11 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. …………………………………. 

Ing. Miloš Vele MgA. Jakub Chuchlík 
primátor města náměstek primátora 
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Statutární město Jablonec nad Nisou 
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 

 

Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2023 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
 

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém zasedání dne 16. února 2023 
usnesením č. …/ZM/2023 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) Statutární město Jablonec nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek  

za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). 
 

2) Správcem poplatku je Magistrát města Jablonec nad Nisou.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 reklamní akce.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  

 
1) Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena: 

-  v příloze č. 1 – Jmenovitý seznam ulic 
-  v příloze č. 2 – Grafické vyznačení pozemkových parcel  
-  v příloze č. 3 – Seznam pozemkových parcel (vč. seznamu parků) 
-  v příloze č. 4 – Jmenovité vymezení pěší zóny 
Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.  
 

2) Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují i chodníky přiléhající 
k ulicím, uvedeným v příloze č. 1. 
 

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

 

1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku 
nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání 
veřejného prostranství po dobu kratší, než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost 
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 uvede4 
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 
zakládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku, 

d) zvolenou variantu paušální částky, pokud je u daného způsobu užívání veřejného 
prostranství tato možnost stanovena. 
 

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 
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného 
prostranství: 
a) za provádění výkopových prací  10,- Kč 
b) za umístění stavebních zařízení  2,- Kč 
c) za umístění stavebních zařízení za účelem opravy pláště budovy 

  (lešení, lávky, …) 
-  v době od 91 do 180 dnů od započetí užívání veřejného prostranství 5,- Kč 
-  v době po 180 dnech od započetí užívání veřejného prostranství 10,- Kč 

d) za umístění skládek 10,- Kč 
e) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 

 a služeb  10,- Kč 
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  10,- Kč 
g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  10,- Kč 
h) za umístění reklamních zařízení o výměře nad 1 m2  

  užívaného veřejného prostranství  10,- Kč 
i) pro reklamní akce  10,- Kč 
j) za umístění zařízení cirkusů  10,- Kč 
k) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  20,- 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 
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2) Sazba poplatku činí za každý i započatý měsíc užívání veřejného prostranství paušální 
částku: 
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

- na pěší zóně 1.250,- Kč 
- mimo pěší zónu 1.000,- Kč 

b) za umístění reklamních zařízení o menší výměře než 1 m2  200,- Kč 
 
3) Roční paušální sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
- na pěší zóně 15.000,- Kč 
- mimo pěší zónu 12.000,- Kč 

b) za umístění reklamních zařízení o menší výměře než 1 m2 2.400,- Kč 
 
4) Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí 

poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2 této vyhlášky. 
 
 

Čl. 6 
Splatnost poplatku  

 
Poplatek je splatný: 
1) při užívání veřejného prostranství dle čl. 5 odst. 1 nejpozději do 15 dnů po skončení 

užívání veřejného prostranství, ale vždy nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního 
roku, 

 
2) při zvolení roční paušální částky za užívání veřejného prostranství vyhrazením trvalého 

parkovacího místa nebo umístěním reklamního zařízení o menší výměře než 1 m2  

(dle čl. 5 odst. 3), je poplatek splatný do konce měsíce ledna příslušného kalendářního 
roku, 
 

3) při zahájení užívání veřejného prostranství v průběhu kalendářního roku a zvolení roční 
paušální částky je poplatek splatný v poměrné výši (násobek počtu kalendářních 
měsíců zbývajících do konce kalendářního roku od započetí užívání veřejného 
prostranství a měsíční paušální částky) nejpozději poslední den příslušného 
kalendářního měsíce, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato, 
 

4) při zvolení měsíční paušální částky (dle čl. 5 odst. 2) je poplatek splatný vždy 
nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 

 
 
 

Čl. 7 
Osvobození a úlevy 

 
1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu 
ZTP nebo ZTP/P7, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden  
na charitativní a veřejně prospěšné účely8.  

 
 
 

 
7 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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2) Od poplatku se dále osvobozují: 
a) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství statutárním městem Jablonec  

nad Nisou, 
b) akce plně financované z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou,  
c) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení  

a prováděním výkopových prací z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí  
po dobu prvních 7 dnů užívání,  

d) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení  
pro výstavbu rodinného domu po dobu 1 roku od započetí užívání veřejného 
prostranství, 

e) veřejně prospěšné stavby, 
f)     akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení  

za účelem opravy pláště budovy po dobu 90 dnů od započetí užívání veřejného 
prostranství, 

g) umístění dočasné stavby pro poskytování prodeje a služeb, dále zařízení  
pro poskytování služeb, jedná-li se o restaurační stolky a zahrádky sloužící 
k občerstvení, jako rozšíření stávající provozovny a také umístění prodejního 
zařízení, v případě, že k předmětnému pozemku, který je veřejným prostranstvím, 
jsou uzavřeny nájemní smlouvy s vlastníkem veřejného prostranství, 

h) umístění reklamních zařízení (tzv. velkoplošných - tj. reklama o plošné výměře  
nad 1 m2) v případě, že k předmětnému pozemku, který je veřejným prostranstvím, 
má poplatník uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem veřejného prostranství, 

i)    vyhrazená trvalá parkovací místa pro služební vozidla státních orgánů a organizací, 
j)    veřejná prostranství v případech, kdy tato prostranství použije pro vlastní potřeby 

jeho vlastník. 
 

3) Úleva se poskytuje: 
Při umístění zařízení pro poskytování služeb, jedná-li se o restaurační stolky  
a zahrádky sloužící k občerstvení, jako rozšíření stávající provozovny, a to ve výši  
9,- Kč za každý započatý m2 a každý započatý den užívání veřejného prostranství. 
 

4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle tohoto článku je poplatník povinen 
ohlásit ve lhůtě do 60 dnů od vzniku nároku na osvobození či úlevu. 
 

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 
úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, 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 

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

 
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 12. prosince 2019. 
 

 
Čl. 10 

Přechodná ustanovení 
 

Řízení o poplatcích, zahájená před datem účinnosti této vyhlášky se dokončí dle dosavadní 
platné obecně závazné vyhlášky. 
 

 
Čl. 11 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. …………………………………. 

Ing. Miloš Vele MgA. Jakub Chuchlík 
primátor města náměstek primátora 

 
 
  

 
 



 

 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
oddělení metodiky dozoru  
 
 

Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky 
 
 
Statutární město: Jablonec nad Nisou (dále jen „město“) 

 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen „návrh OZV“ nebo 
„OZV“) 
 
Předpokládané datum vydání:   15. září 2022 
Předpokládané datum účinnosti:  1. ledna 2023 
 
Na základě zákonného zmocnění: 

- § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), 

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

 
K obsahu návrhu OZV: 
 
Označení záhlaví OZV 
Podle ustanovení § 141 odst. 1 zákona o obcích platí: „Všechny písemnosti 
vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti tohoto města se v záhlaví 
označují slovy „statutární město“ s uvedením názvu města a orgánu, který písemnost 
vyhotovil; jde-li o orgán městského obvodu nebo městské části, uvedou se v záhlaví 
slova "městský obvod" nebo "městská část" a název města, název městského obvodu 
nebo městské části a název orgánu, který písemnost vyhotovil.“.  
 
V téže souvislosti upozorňujeme město, že číslování právních předpisů obcí provádí 
automatizovaně Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků 
a některých správních úřadů (dále také jen „Sbírka“) v návaznosti na okamžik jejich 
vyhlášení (tj. zveřejnění ve Sbírce). 
 
V případě uvedení čísla právního předpisu v jeho názvu může dojít k situaci, že se toto 
číslo nebude shodovat s číslem přiděleným Sbírkou. Na základě výše uvedeného 
městu doporučujeme upravit název návrhu OZV následovně: 
 

„Statutární město Jablonec nad Nisou 
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 

 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou  

o místním poplatku ze za užívání veřejného prostranství“ 



 

Úvodní věta 
Upozorňujeme město, že zmocnění k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku 
plyne z celého ustanovení § 14 zákona o místních poplatcích, nikoliv výlučně 
z ustanovení § 14 odst. 1 téhož zákona. Doporučujeme městu při úpravě návrhu 
obecně závazné vyhlášky uvést odkaz na celý § 14 zákona o místních poplatcích. 
 
Čl. 2 - Předmět poplatku 
Upozorňujeme město, že v čl. 5 odst. 1 a odst. 2 návrhu OZV zpoplatňuje jen některé 
způsoby užívání, nicméně v předmětu poplatku uvádí všechny možné způsoby 
zpoplatnění užívání veřejného prostranství dle zákona o místních poplatcích. 
Doporučujeme způsoby užívání, které město nezpoplatňuje, z ustanovení čl. 2 odst. 
1 návrhu OZV vypustit (jedná se zejména o užívání veřejného prostranství pro potřeby 
tvorby filmových a televizních děl). 
 
Čl. 3 – Veřejná prostranství 
Město uvádí, že „[p]oplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou 
uvedena v příloze č. 1 (…) v příloze č. 4. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této 
vyhlášky.“. 
 
Návrh OZV, který byl na Ministerstvo vnitra doručen dne 27. července 2022, tyto 
přílohy neobsahuje. Ministerstvo vnitra se tak nemůže komplexně vyjádřit k otázce 
zákonnosti městem vymezeného veřejného prostranství, které podléhá příslušnému 
poplatku. 
 
Dále si dovolujeme upozornit, že pokud nastane případ, kdy ve Sbírce nejsou 
společně s OZV zveřejněny její přílohy (tvořící nedílnou součást vyhlášky), jednalo 
by se o zveřejnění dokumentu, který není právním předpisem a město by muselo 
požádat správce Sbírky o výmaz tohoto dokumentu [viz ustanovení § 5 odst. 4 zákona 
č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 
a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce“)]. 
 
V případě úpravy návrhu OZV a jeho opětovnému zaslání Ministerstvu vnitra 
k předběžnému posouzení zákonnosti doporučujeme městu k návrhu OZV přiložit 
i tyto přílohy, jež tvoří nedílnou součást vyhlášky. 
 
Čl. 4 – Ohlašovací povinnost 
K odst. 2 písm. c) doporučujeme nahradit slovo „dokládajících“ za slovo 
„zakládajících“. 
 
K odst. 5 upozorňujeme, že obce nejsou na základě § 14 zákona o místních 
poplatcích oprávněny upravovat v obecně závazné vyhlášce jiný typ ohlašovací 
povinnosti, než jaký předpokládá zákon o místních poplatcích. Dle § 14a odst. 2 
zákona o místních poplatcích poplatník ve svém ohlášení uvede zákonem 
specifikované údaje, přičemž dojde-li k jejich změně, je povinen dle § 14a odst. 4 
zákona o místních poplatcích tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 
(není-li v obecně závazné vyhlášce stanovena lhůta delší). Ustanovení uvedené pod 
odst. 5 je tudíž nezbytné interpretovat jako povinnost ohlásit po ukončení užívání 



 

pouze případnou změnu údajů uvedených v odst. 2 písm. c), přičemž nedojde-li 
k žádné změně údajů, není poplatník povinen správci poplatku tuto skutečnost 
ohlašovat. S ohledem na možné interpretační a aplikační obtíže při správě poplatku 
městu doporučujeme odst. 5 bez náhrady vypustit. 
 
Čl. 6 – Splatnost poplatku 
K písm. b) a c) město uvádí „při užívání veřejného prostranství umístěním reklamního 
zařízení o menší výměře než 1 m2/vyhrazením trvalého parkovacího místa pro vozidla 
po celý kalendářní rok, je poplatek splatný do konce měsíce ledna příslušného 
kalendářního roku ve výši dvanáctinásobku měsíční paušální částky.“. 
 
Ministerstvo vnitra si je vědomo skutečnosti, že podobné ustanovení obsahuje 
současná obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 4/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, které bylo zdejším odborem přípisem 
ze dne 16. ledna 2020, č. j. MV-183554-2/ODK-2019 shledáno v souladu se zákonem. 
 
Nicméně jazykovým výkladem uvedeného ustanovení město de facto stanovuje 
(skrytou) roční paušální sazbu poplatku, aniž by tento roční paušál zavedlo v čl. 5 
návrhu OZV (Sazba poplatku), což mj. může pro adresáty OZV působit zmatečně. 
 
Městu doporučujeme do čl. 5 doplnit nový odst. 3 stanovující roční paušální sazby 
poplatku za umístění reklamních zařízení o menší výměře než 1 m2 a za vyhrazení 
trvalého parkovacího místa (obdobně jako v čl. 5 odst. 2 návrhu OZV) a adekvátně 
upravit datum splatnosti pro měsíční a roční paušální sazbu poplatku. V této souvislosti 
si dovolujeme upozornit, že dle § 14 odst. 3 písm. d) zákona o místních poplatcích 
platí, že pokud město upraví v návrhu OZV paušální částku poplatku, musí upravit i 
způsob její volby. Absence způsobu volby v návrhu OZV však nemůže jít k tíži 
poplatníka a bude tedy zpravidla na jeho rozhodnutí, jaký způsob zpoplatnění zvolí, 
resp. jaký způsob zpoplatnění správci poplatku ohlásí. 
 
Doporučujeme tedy do čl. 5 doplnit nový odst. 4 následujícího znění: Volbu placení 
poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník 
správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2. 
 
Alternativně doporučujeme ustanovení čl. 6 písm. b) a c) vypustit a stanovit splatnost 
pro měsíční paušální sazbu poplatku (např. „do 10 dnů ode dne, kdy bylo užívání 
veřejného prostranství započato“ nebo „nejpozději do 15 dnů po skončení užívání 
veřejného prostranství“ apod.). 
 
Čl. 7 – Osvobození a úlevy 
K odst. 2 a 3 upozorňujeme město, že v rámci abstraktní kontroly se Ministerstvo 
vnitra nezabývalo otázkou možného narušení hospodářské soutěže či neoprávněného 
poskytnutí veřejné podpory stanovením osvobození či úlevy od poplatku. 
 
Z návrhu OZV nevyplývají žádné důvody, na jejichž základě město osvobození či úlevu 
poskytlo, tudíž Ministerstvo vnitra nemůže v rámci tzv. abstraktní kontroly právního 



 

předpisu města zhodnotit, zda by zvoleným osvobozením či úlevou nemohlo dojít 
k diskriminačním účinkům vůči ostatním poplatníkům. 
 
Ministerstvo vnitra dále město upozorňuje, že v případě potřeby musí být schopno 
uvést, z jakých důvodů zavedlo předmětná osvobození a úlevy, a tyto důvody vhodným 
způsobem prokázat (důvody musí být nediskriminačního charakteru a musí vycházet 
z objektivních kritérií). 
 
K odst. 2 písm. j) doporučujeme předmětné ustanovení vypustit bez náhrady, neboť 
město kulturní a sportovní akce, a užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby 
filmových a televizních děl nezpoplatňuje (viz upozornění uvedené k čl. 2). 
 
K odst. 4 upozorňujeme město, že není výslovně stanoveno, od jakého okamžiku 
začíná lhůta plynout. Z předmětného ustanovení lze nicméně dovodit, že lhůta začne 
plynout od okamžiku vzniku nároku na osvobození či úlevu. Doporučujeme výslovně 
stanovit počátek běhu této lhůty (např. „ve lhůtě do 60 dnů od vzniku nároku 
na osvobození či úlevu“). 
 
Informace o vyvěšení a sejmutí 
Upozorňujeme město, že vyhlášení obecně závazné vyhlášky se dle § 2 odst. 1 
zákona o Sbírce, děje jejím zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů. 
 
Obecně závazné vyhlášky tak nabývají v souladu s § 4 odst. 1 zákona o Sbírce 
platnosti jejich zveřejněním ve Sbírce. Město následně zveřejní oznámení 
o vyhlášení obecně závazné vyhlášky ve Sbírce na úřední desce obecního úřadu, a to 
po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy bylo o výše uvedeném vyhlášení vyrozuměno.  
 
Doporučujeme městu z návrhu OZV vypustit doložku o vyvěšení obecně závazné 
vyhlášky na úřední desce.  
 
 
Závěr:  Při posouzení nebyl shledán rozpor OZV se zákonem, přesto 

doporučujeme návrh OZV upravit dle výše uvedených doporučení. 
 

Upozorňujeme město, že Ministerstvo vnitra OZV posuzuje toliko v mezích abstraktní 
kontroly. V rámci abstraktní kontroly Ministerstvo vnitra nezkoumá konkrétní skutkové 
okolnosti ani důvody, jež město vedly k přijetí zamýšlené regulace. 
 
 
Upozornění k nové právní úpravě vyhlašování právních předpisů obcí 
Upozorňujeme město, že právní předpisy územních samosprávných celků se od 
1. ledna 2022 v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce 
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, 
vyhlašují zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 
a některých správních úřadů. Metodické materiály k novému způsobu vyhlašování 
právních předpisů lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra a taktéž 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/odbor-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d


 

na webových stránkách Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků 
a některých správních úřadů včetně příslušných formulářů a instruktážních videí. 
 
Rovněž upozorňujeme město, že má povinnost ve Sbírce právních předpisů 
územních samosprávných celků a některých správních úřadů zveřejnit stávající právní 
předpisy vyhlášené do konce roku 2021 prostřednictvím úředních desek obecních 
úřadů, a to nejpozději do 31. prosince 2024. V této souvislosti Ministerstvo vnitra 
městu nabízí možnost konzultovat aktuálnost doposud platných právních 
předpisů před jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů. 
 
 
Schválil: Mgr. Jakub Joklík, vedoucí oddělení metodiky dozoru 
 
V Praze dne 15. srpna 2022 
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 

https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele
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