Obecně závazná vyhláška města Břeclavi
č. 6/2012
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města se na svém zasedání č. 14, dne 14. 11. 2012, usneslo vydat podle ustanovení §14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Břeclav touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen "poplatek").
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Břeclav 1 (dále jen "správce poplatku"). Na toto
řízení se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatek 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
Článek 3
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v článku 2. 3
Článek 4
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena
jmenovitě v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
1
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Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto
užívání fakticky skončilo.
Článek 6
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující
pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede 4
a) jméno, popř. jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, 5 byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, 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 poplatek souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství
včetně skutečnosti dokládající vznik nároku nebo úlevu nebo případné osvobození
od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostrou nebo Švýcarské konfederace, uvede
kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 6
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v hlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala. 7
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15-ti dnů.
(6) Při užívání veřejného prostranství pro účely uvedené v článku 7 odst. 4 a 6 po dobu delší
30-ti dnů, je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 15-ti dnů po ukončení každého
kalendářního měsíce rozsah záboru v m2.
Článek 7
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý započatý m2 a k aždý i zap o čatý den a d le tarifn ích p ásem
uvedených v Příloze č. 2 této vyhlášky:
(1) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje nebo služeb
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§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
6
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5
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a) stoly, pulty, prodejní stánky, pojízdné prodejny…………………………50,- Kč /m² / den
Paušální částka činí:
1. pásmo …………………………….….250,- Kč/ m2/měsíc
2. pásmo ………………………….…….200,- Kč/ m2/měsíc
b) vystavení zboží před prodejnou …………………………………………100,- Kč/m2/den
Paušální částka činí:
1. pásmo ……………………………… 500,- Kč/m2/měsíc
2. pásmo ……………………………… 400,- Kč/m2/měsíc
c) posezení a předzahrádky pro účely poskytování občerstvení …………… 10,- Kč/m2/den
Paušální částka činí:
1. pásmo …………………………….…..80,- Kč/ m2/měsíc
2. pásmo ………………………….……..50,- Kč/ m2/měsíc
(2) za umístění reklamního zařízení
a) reklama typu „A“ ………………………………………………………... 20,-Kč/ m² /den
reklama typu vystavení automobilu……………………………………….30,-Kč/ m² /den
Paušální částka činí:
1. pásmo …………………………….…300,- Kč/ m2/měsíc
2. pásmo ……………………….….…...250,- Kč/ m2/měsíc
b) ostatní reklamní zařízení………………………………………………….. 10,-Kč/ m²/den
c) velkoplošné reklamy – billboardy ………..…………………………….. 100,- Kč/ m²/den
Paušální částka činí:
1. pásmo ……………………..…………7.300,- Kč/ m2/rok
2. pásmo …………………………..……5.500,- Kč/ m2/rok
(3) za užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce
a) kulturní, sportovní akce …………....…………………………………… 10,- Kč/ m² /den
Paušální částka činí:
1. pásmo …………………………….…. 80,- Kč/ m2/měsíc
2. pásmo ………………………….……. 50,- Kč/ m2/měsíc
b) reklamní akce ………………………………...............................................10,- Kč/m2/den
Paušální částka činí:
1. pásmo …………………………….…150,- Kč/ m2/měsíc
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2. pásmo ………………………….……100,- Kč/ m2/měsíc
(4) k umístění skládek a stavebních zařízení ………………………. 2,-Kč/ m² /den
(5) za umístění lunaparků, kolotočů a jiných atrakcí
a) zařízení cirkusů …………………………………….……..……………… 3,- Kč/ m2/den
b) zařízení lunaparků a jiných atrakcí ……………………………………… 4,- Kč/ m2/den
(6) při provádění výkopových prací ………………………………… 1,- Kč/ m2/den
(7) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ……………………….10,- Kč/ m² /den
Paušální částka pro 1 osobní vozidlo činí :
1. pásmo ……………………….……..........300,- Kč/měsíc
2. pásmo ……………………….……......... 200,- Kč/měsíc
Článek 8
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství podle Čl. 7 odst. 1, 2, 3, 5, 7 nejpozději v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství započato,
b) poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný do 20. dne příslušného měsíce,
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 25. dne příslušného roku,
d) při užívání veřejného prostranství podle Čl. 7 odst. 4, 6 po dobu kratší než 30-ti dnů nejpozději
do 15-ti dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo,
e) při užívání veřejného prostranství podle Čl. 7 odst. 4, 6 po dobu delší než 30-ti dní v měsíčních
splátkách, nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulý kalendářní
měsíc.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti poplatku na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Článek 9
Osvobození a úlevy
Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou, 8
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro orgány policie, požární útvary a zdravotní
službu,
c) z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného,
d) z akcí pořádaných městem Břeclav, jeho příspěvkovými organizacemi a organizačními
složkami,
e) z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, 9
§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů
9
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8
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f) z akcí v rámci volebních kampaní politických stran a hnutí.

Článek 10
Navýšení poplatku 10
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
(3) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se
neuplatňují.

Článek 11
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 8/2011 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 14. 12. 2011.

Článek 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky:
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§ 11 zákona o místních poplatcích
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Příloha č. 1 - specifikace veřejného prostranství
k obecně závazné vyhlášce č. 6/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice, pěší zóny, parkoviště,
parky, dětská hřiště, prostory mezi silnicemi a chodníky včetně chodníkové části a zelených pásů,
uliční a sídlištní zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru ve vyjmenovaných ulicích, náměstích a
lokalitách (viz seznam ulic, náměstí a lokalit v Břeclavi, městské části Poštorná a Charvátská Nová
Ves).
Dále pozemky o parcelních číslech:
1) v k.ú. Břeclav: st. 117/3, 3721/57, 3721/64, 3721/67 (ulice Generála Šimka), 3721/65 (ulice U
Rybníka), 3721/1(ulice Hřbitovní), 3094/8, 1027/5, 3721/6, 2584/44 (ulice Lidická), 3093 (ulice
Zvolenec), 416/1, st. 477/9, 3756/1 (ulice Za Bankou), 429/6, 433/1, 436/1, 436/2, 429/67, 429/75
(Pod zámkem), 421/3, st. 481/1, 429/72 (Zámecké náměstí), 333/1, 333/22 (ulice U Tržiště), 4209/7,
4209/1 (za DK Břeclav), 251/2, 3729/2, 306/1 (ulice J. Palacha), 290/1 (ulice J. Palacha,
Jungmannova, ulice Čechova, ulice Národního Odboje), 310/1 (nábř. Komenského), 3729/1 (ulice
Slovácká u autobusového nádraží), 272/1, 272/2, 3729/5, 3730/2 (pěší zóna, park a ulice Sady 28.
října), 3728/10, 3728/8, st. 471/5, 3728/4 (nám. TGM), st. 4645, 3324/5, 3327/3 (ulice Bratislavská),
3768/1 (ulice Mládežnická), 424/2, 424/12, 422/1 (ulice třída 1. máje), st. 529/1 (ulice U Stadionu),
st. 1206/1 (Smetanovo nábřeží), 3728/11, 3729/16, st. 3612 (ulice 17.listopadu), 3763/1, 191/1 (ulice
Stromořadní), 3634/3, 191/14 (ulice Libušina), 307/2 (ulice Čechova), 333/2 (ulice Fintajslova),
333/11, 4212, st. 461/2, st. 461/3 (ulice Sladova), 3636/50 (ulice Pyskatého), 56 (ulice Národních
Hrdinů), 3726/2 (ulice Kupkova), 191/15 (ulice B. Němcové).
2) v k.ú. Poštorná:
1652 (ulice Osvobození), 2/2, 4, 6, 8/1, 9, 25, 1652 (ulice Tylova), 983/3, 985 (ulice Rovnice), 954
(ulice J. Skácela), 1966 (ulice Nádražní), 953, 986 (ulice třída 1.máje).
3) v k.ú. Charvátská Nová Ves:
2159/5, 2102, 2181/1, 2107, 2153, 2154, 2103/1, 2115/1, 2177/1, 2159/7, 2159/8, 2103/54 (Na
Valtické), 354 a 355 (ulice Kpt. Nálepky, Tyršův sad), 688/1, 1166/2 (ulice Lednická).
Seznam ulic, náměstí a lokalit v Břeclavi:
Břeclav:
Bažantnice, B. Němcové, Bratislavská, Břetislavova, Březinova, Bří.Mrštíků, Čechova, Čermákova,
Česká, Denisova, Družstevní, Fibichova, Fintajslova, Fleischmannova, Fügnerova, Gen. Šimka,
Haškova, Herbenova, Hrnčířská, Hřbitovní, Husova, Hybešova, Chodská, Jana Černého, Jana
Moláka, Jaselská, Jiráskova, Jungmannova, J. Opletala, J. Palacha, K Pohansku, Kančí obora, Karla
Čapka, Karla Hynka Máchy, Kosmákova, Kpt. Jaroše, Krátká, Křížkovského, Kupkova, Lanžhotská,
Letiště, Libušina, Lidická, Mahenova, Mánesova, Mendlova, Mládežnická, Na Hrudách, Na kopci,
Na pěšině, Na řádku, Na širokých, Na zahradách, Na Zvolenci, nábřeží Antonína Dvořáka, nábřeží
Komenského, náměstí Petra Bezruče, náměstí Svobody, náměstí T.G. Masaryka, Národního odboje,
Národních hrdinů, Nerudova, Nová, Olbrachtova, Ostrov, Pastevní, Písníky, Pod Zámkem, Pohansko,
Přednádraží, Přibylova, Pyskatého, Riegrova, Růžičkova, Rybářské uličky, Říční, Sady 28. října,
Seniorů, sídl. Dukelských hrdinů, Skopalíkova, Sladová, Slovácká, Smetanovo nábřeží, Sokolovská,
Sovadinova, Stromořadní, Sušilova, Svatoplukova, Šilingrova, Široký dvůr, Školní, třída 1.máje, U
cukrovaru, U Jánského dvora, U Lesa, U Nemocnice, U Padělku, U Póny, U Rybníka, U Splavu, U
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Stadionu, U Sýpek, U Tržiště, U Zbrodku, Vančurova, Veslařská, Vinohradní, Za Bankou, Za
Kasárnami, Zahradní, Zámecké náměstí, Železniční, Žerotínova, Žižkova, 17. listopadu.
Poštorná:
Budovatelská, B. Šmerala, Celnice, Čs. armády, Dělnická, Díly, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova,
Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská,
Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Tovární Kolonie, třída
1.máje, Tylova, Úzká, Záhumní.

Charvátská Nová Ves:
A. Kuběny, Habrová seč, Chaloupky, Kapusty, Kollárova, Kpt. Nálepky, Křivá, Lednická,
M. Kudeříkové, Na Špitálce, Na Valtické, Nezvalova, Nový dvůr, Obránců Míru, Palackého,
Revoluční, SNP, Stanislava Kostky Neumanna, Tři Grácie, Tyršův sad, U Apolla, U Jezera, Údolní,
Wolkerova.

Příloha č. 2 – tarifní pásma
k obecně závazné vyhlášce města Břeclavi č. 6/2012 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Pro účely této vyhlášky se tarifní pásma rozlišují následovně:
1. pásmo:
ulice Národních hrdinů, nám. T.G. Masaryka, ulice Sladová (od nám. T.G.Masaryka po ul.
Čermákovu), ulice U Tržiště, nábř. Komenského (od ul. 17. listopadu po ul. Čermákovu), ulice 17.
listopadu, ulice J. Palacha, Smetanovo nábřeží (od ul. J. Palacha po ul. Čechovu), ulice Jungmannova
(od ul. J. Palacha po ul. Čechovu), ulice Žerotínova (od Sady 28. října po ul. Čechovu), ulice
Sovadinova (od ul. J. Palacha po ul. Na Zahradách), ulice Husova (od ul. J. Palacha po ul.
Slováckou), ulice B. Němcové, ulice Libušina, ulice Nová, ulice Stromořadní (od ul. Sady 28. října
po ul. Slováckou), Sady 28. října, ulice Národního odboje (od ul. J. Palacha po ul. Čechovu), ul.
Slovácká (od ul. Stromořadní po ul. Husova), ulice Čechova (od Smetanova nábřeží po
ul.Žerotínovu), ulice Veslařská (od ulice Národních hrdinů po ul. Fibichovu), ulice U Stadionu (od ul.
Národních hrdinů po areál Tržnice), ulice Lidická (po ul. U Sýpek), tř. 1. máje, ulice J. Skácela
2. pásmo:
ostatní ulice

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sňato z úřední desky dne:
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