
Magistrát města Frýdku-Místku 
Finanční odbor 

Oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek 

Radniční 1148 

738 01  Frýdek-Místek 

 

         Č. j.: ………………………… 

 

 

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství 

 

 
Příjmení a jméno fyzické osoby/název právnické osoby: .....................................................  

……………...……………………………….............................................................................    

Datum narození/IČ: ……………………………………………………………..……………. 

Místo pobytu/sídlo podnikání:...............................……………………………………………      

Adresa provozovny: ................................................................................................................... 

Adresa pro doručování: ………………………………………………………………………… 

Tel. č.: ………………………………………………………………………………………… 

 

Číslo účtu: …………………………...................................……..    

Za obchodní firmu jedná: ..…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zastoupena  - na základě plné moci: 

a) fyzickou osobou - Jméno a příjmení osoby: ......…………………………………………. 

...................................................RČ:…….……………………….…    Tel.č.:………………… 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………….. 

b) právnickou osobou - Název právnické osoby: ................................................................... 

......................................……………...………………………………   Tel.č.: ………………. 

Sídlo: ……………………………………………     IČ: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Oznamuji zvláštní užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky 

 č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje /za umístění stánku, prodejního   

    pultu, kiosku nebo jiného zařízení/ 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (mimo venkovního posezení  

    sloužící k občerstvení) 

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

     k občerstvení)    

e) za umístění skládek, stavebních zařízení a provádění výkopových prací          

f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 

g) za umístění zařízení cirkusů 

h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 

i) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 

j) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 

k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

l) za umístění reklamního zařízení 

 

Místo zvláštního užívání veřejného prostranství (ulice)  ………………………………….                                                                                                               

Způsob užívání:………………………………………………..…………………………… 

Parc. č. …………………………………………………..…      k. ú.……………………… 

Výměra:  ………………………   m2 

Doba od ……..……………      do ……………………    počet dnů    …………………….. 

 

Potvrzuji tímto, že oznámím každou skutečnost (rozsah, dobu trvání apod.), která má vliv 

na výši poplatku, a to nejpozději v den jejího vzniku.   

 

 

Ve Frýdku-Místku,  dne .………...............                        …………………………… 

                                                                                            Podpis oprávněné osoby 

                                                                                            Razítko   

 

 

 

Skutečná doba zvláštního užívání veřejného prostranství – pokud nastala změna 

jak je výše uvedeno: 

 

Výměra  ……………………….   m2 

Doba od ………………..…      do ……………………    počet dnů    .………..….. 

Přerušení od  ……………..      do …………………….   počet dnů     ………….…. 

 

Ve Frýdku-Místku,  dne ….......................                          ………………………….. 

                                                                                             Podpis oprávněné osoby  

                  Razítko                            

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 

 

Výpis z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

 

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) Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která se nacházejí 

na pozemcích nebo částech pozemků, jejichž parcelní čísla jsou uvedena v příloze č. 1. 

k vyhlášce. Tato příloha tvoří nedílnou součást vyhlášky a je k dispozici na internetových 

stránkách města. 

3) Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy 

toto užívání fakticky skončilo. 

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

nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání 

veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 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. 

5) V ohlášení poplatník uvede: 

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

místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresy 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 úlevu nebo případné osvobození od poplatku. 

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

do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

7) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav 

údajů uvedených v bodě 5) písm. c) nejpozději do 15 dnů. 

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

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

a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 1 Kč 

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje /za umístění stánku, 

prodejního pultu, kiosku nebo jiného zařízení/:  

- určených k prodeji zboží s velikonoční a vánoční tématikou    5 Kč 

- určených k prodeji vlastních výpěstků chovatelských a pěstitelských a prodej    

       těch výrobků, které mají charakter drobných ručních prací           40 Kč 

- určených k prodeji ovoce, zeleniny, potravin             80 Kč 

- určených k prodeji ostatního zboží            100 Kč 

Prodává-li prodejce zboží z více cenových pásem, stanoví se cena podle vyšší sazby. 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na tržních místech, trzích a 

tržištích 

 určených k prodeji vlastních výpěstků chovatelských a pěstitelských a prodej 

těch výrobků, které mají charakter drobných ručních prací                       20 Kč 

 určených k prodeji ovoce, zeleniny, potravin                                            20 Kč 

 určených k prodeji ostatního zboží                                                  100 Kč 

Prodává-li prodejce zboží z více cenových pásem, stanoví se cena podle vyšší sazby. 



d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  

(mimo venkovního posezení sloužícího k občerstvení)            10 Kč 

e) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 

(venkovní posezení sloužící k občerstvení)      1 Kč 

f) za umístění skládek, stavebních zařízení a provádění výkopových prací  5 Kč 

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí             10 Kč 

h) za umístění zařízení cirkusů        5 Kč 

i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce   1 Kč 

j) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce             10 Kč 

k) za užívání veř. prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 2 Kč 

l) za vyhrazení trvalého parkovacího místa      5 Kč 

m) za umístění reklamního zařízení       5 Kč 

2) Statutární město Frýdek-Místek stanovuje poplatek paušální částkou takto: 

- za každý i započatý m2 

a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 300 Kč/rok 

b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                          100 Kč/měsíc 

c) za umístění reklamního zařízení       50 Kč/měsíc 

9) Poplatek dle bodu 9) odst. 1) písm. f) a g) je splatný v den, kdy bylo s užíváním veřejného 

prostranství započato. 

10) Poplatek dle bodu 9) odst. 2) písm. b) a c) je splatný do 15. dne následujícího 

kalendářního měsíce. 

11) V případě, že užívání veřejného prostranství netrvá celý kalendářní rok, je poplatek ve 

všech sazbách vyjma sazeb dle bodu 9) písm. f) a g) a vyjma sazeb dle bodu 8 odst. 2)  

splatný do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství, nejpozději však do 31.12. 

kalendářního roku. 

12) V případě, že užívání veřejného prostranství trvá celý kalendářní rok, je poplatek splatný 

ve všech sazbách vyjma sazeb dle bodu 9) písm. f) a g) a dle bodu 8) odst. 2)  písm. b) a 

c)   ve dvou stejných splátkách, a to do 30. 6. a 31.12. kalendářního roku. 

13) 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 účely. 

14) Od poplatku se dále osvobozují: 

a) opravy a investiční akce realizované statutárním městem Frýdek-Místek, 

b) kulturní a sportovní akce pořádané statutárním městem Frýdek-Místek nebo pořádané 

pod záštitou či s finanční spoluúčastí statutárního města Frýdek-Místek, 

c) příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek 

d) obchodní společnosti, v nichž má statutární město Frýdek-Místek 100% majetkový 

podíl, 

e) uživatelé veřejného prostranství, kteří jsou vlastníky nebo spoluvlastníky dotčeného 

pozemku. 

f) kulturní a sportovní akce pořádané statutárním městem Frýdek-Místek nebo pořádané 

pod záštitou či s finanční spoluúčastí statutárního města Frýdek-Místek,   

g) příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek 

h) obchodní společnosti, v nichž má statutární město Frýdek-Místek 100% majetkový 

podíl, 

i) uživatelé veřejného prostranství, kteří jsou vlastníky nebo spoluvlastníky dotčeného 

pozemku. 

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

správce poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 

16) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 

poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 

osud. 


