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Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Vítkovice 
odbor financí a rozpočtu 

OHLÁŠENÍ  
k místnímu poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

 

    

 

…………………………………………………………………………………………………. 
INVESTOR (uživatel veřejného prostranství, příjmení a jméno u fyzické osoby) 

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

IČ (rodné číslo) TELEFON, E-MAIL osoby oprávněné jednat za právnickou osobu 

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

Sídlo (trvalé bydliště), bankovní spojení 

 

 

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

ZHOTOVITEL (fyzická nebo právnická osoba provádějící práce pro investora) 

 

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

IČ (rodné číslo)                                                Sídlo (trvalé bydliště) 

 

    

 

Adresa (místo) zvláštního užívání místní komunikace:  .............................................................. 

Pozemek parc.č.: …………..…………….. k.ú.: ........................................................................ 

Popis práce, název stavby: …...………………………………………………………………… 

 
Rozsah ploch užívání veřejného prostranství (včetně ploch nutných k zajištění bezpečnosti a skládek):   

…………………… m2 komunikace   

................…..……..…..    m2 chodník - asfalt, dlažba (nehodící se škrtněte)                                                                            

............... ...................... m2 zeleň  

Termín zvláštního užívání místní komunikace: 

Datum zahájení užívání:  …………..……………………....……….   

Datum ukončení užívání:  ………………...………………………… 

 

Cena za zvláštní užívání veřejného prostranství celkem   ........................................................... 
 

Přílohy k podanému ohlášení: 

-  výpis z obchod. rejstříku poplatníka,  

-  u fyzické osoby živnostenský list poplatníka 

-  situační plánek (zakreslení) užívaného veřejného prostranství 

 

Poučení: 

1. Je-li cokoliv umístěno na chodníku či vozovce, jedná se o tzv. zvláštní užívání místní komunikace (zák. č. 

13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a je nutné si vyzvednout souběžně 

s tímto ohlášením i žádost o zvláštní užívání místní komunikace. 

2. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města 

Ostravy č. 15/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Místní poplatek se vybírá v souladu      

se zákonem č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, za zvláštní užívání veřejného prostranství, 

kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro umístění 

stavebních, reklamních a prodejních zařízení, zařízení cirkusů a lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 

skládek, apod. 

http://www.vitkovice.ostrava.cz/
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Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Vítkovice 
odbor financí a rozpočtu 

OHLÁŠENÍ  
k místnímu poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

 

3. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně užívání veřejného prostranství nejpozději  
5 pracovních dnů před jeho započetím, u havárií v den zahájení užívání veřejného prostranství  

nebo nejbližší pracovní den. 

4. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem 

jako v odstavci 3 do 5 dnů a nahlásit skutečný rozsah záboru v m2. 

5. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání skončilo a veřejné 

prostranství bylo uvedeno do původního stavu. 

6. Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky (sazba x m2 x počet dnů) nejpozději v den,  

kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. Pokud částka za užívání veřejného prostranství přesáhne 50.000,-- Kč, 

je poplatek splatný nejpozději 10. den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo. U havárií je poplatek splatný v den 

oznámení užívání veřejného prostranství. 

7. Poplatek lze platit v hotovosti na pokladně u správce poplatku v úřední dny pondělí a středa  

8:00–12:00 a 13:00–17:00 hod nebo na účet správce poplatku vedený u České spořitelny č.19-1649309349/0800 vedený 

u České spořitelny 

8. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit  

až na trojnásobek. 

9. Za nesplnění oznamovací povinnosti lze uložit sankci podle zvláštního předpisu opakovaně  

až do celkové výše 50.000,-- Kč. 

10. V případě poškození užívaného veřejného prostranství jste povinni je uvést do původního stavu.  

Za údržbu dotčeného povrchu do doby jeho definitivní úpravy a předání zástupci úřadu městského obvodu odpovídá uživatel. 

Vznikne-li v důsledku Vámi prováděné činnosti škoda na přilehlých pozemcích, může jejich vlastník uplatnit právo na 

náhradu škody dle ustanovení občanského zákoníku. 

 

Výše místních poplatků za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a)  za provádění výkopových prací: základní sazba 10,- Kč za m2/den 

b)  dočasné stavby pro prodej: základní sazba 10,- Kč za m2/den, paušál měsíc 100,- Kč za m2 

c)  zařízení pro prodej: základní sazba 50,- Kč za m2/den, paušál týden 250,- Kč za m2,  

paušál měsíc 1.000,- Kč za m2 

d)  zařízení pro služby základní sazba 10,- Kč za m2/den, paušál týden 60,- Kč,   

paušál měsíc 230,- Kč za m2 

e)  stavební zařízení: do 30 dnů 5,- Kč,  nad 30 dnů 10,- Kč za m2/den 

f)  reklamní zařízení: základní sazba 30,- Kč za m2/den, paušál měsíc 300,- Kč za m2,  

paušál rok 3.000,- Kč za m2 

g)  zařízení cirkusů: základní sazba 1,- Kč za m2/den 

h)  zařízení lunaparků a pod.: základní sazba 10,- Kč za m2/den 

i)  umístění skládek: 10,- Kč za m2/den 

j)  trvalé parkovací místo: základní sazba občan 1,- Kč za m2/den, základní sazba podnikatel, nákladní auto 

2,- Kč za m2/den, paušál měsíc občan 25,- Kč za m2, paušál měsíc podnikatel, nákladní auto 50,- Kč za m2 

k) pro kulturní a sportovní akce: základní sazba 10,- Kč za m2/den 

l)  pro reklamní akce: základní sazba 10,- Kč za m2/den 

m) film a televize: základní sazba 10,- Kč za m2/den 

 

Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky, nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit 

až na trojnásobek. 

 

Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé. 

 

 

V Ostravě-Vítkovicích        ..............................................................................................  

     datum, razítko a podpis poplatníka        

http://www.vitkovice.ostrava.cz/

