
Město Holešov 
Zastupitelstvo města Holešova 

 

 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 

 
 

Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 11.05.2020 usnesením číslo 
32/3/ZM/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 
  

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se 
mění takto: 
 
1. Článek 5 zní:  

 
 
 

„Čl. 5 
Sazba poplatku 

 

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

a) za umístění reklamního zařízení         8 Kč 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  

a služeb          10 Kč 

c) za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb    10 Kč 

d) za umístění prodejních zařízení        15 Kč 

   

e) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce    8 Kč 

f) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč 

g) za umístění stavebních zařízení a skládek      10 Kč 

h) za provádění výkopových prací       10 Kč 

 
(2) Sazba poplatku stanovená paušální částkou činí: 

a) za umístění reklamního zařízení            1.500 Kč/m2/rok 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  

a služeb                 600 Kč/m2/rok 

c) za umístění prodejních zařízení a zařízení sloužících k poskytování  

služeb               75 Kč/ m2/měsíc 

          nebo 

                380 Kč/ m2/ rok 

d) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí      3.800 Kč/týden 



e) za vyhrazení trvalého parkovacího místa            500 Kč/měsíc 

          nebo 

                  5.000 Kč/rok 

 
2. V čl. 7 odst. 3 se část věty „pokud poplatník o úlevu požádá a důvod prokazatelně doloží 
správci poplatku nejpozději do dne splatnosti poplatku na dané období“ zrušuje. 
 
3. V čl. 7 odst. 4 se část věty „včetně doložení potřebných dokladů“ zrušuje. 

 
   

Čl. 2 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 
 

 

  

Mgr. Rudolf Seifert, v. r.  

starosta města  

Ing. Pavel Karhan, v. r. 

místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č.  205/2020 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.05.2020 

Bude sejmuto dne:  11.06.2020 

Sejmuto z úřední desky dne: 
 


