
 

 

 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ   MĚSTO   OLOMOUC 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE 

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA  č.  6/2022 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 6. 6. 2022 usnesením č. 15 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, 

(dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Statutární město Olomouc touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za 

užívání veřejného prostranství
1
 (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je Magistrát města Olomouce (dále jen „správce poplatku“).
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Článek 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.
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(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 

veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).
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Článek 3   

Veřejná prostranství  

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou specifikována v příloze č. 1, jež 

tvoří nedílnou součást této vyhlášky.  

 

                                                 
1
 § 34 zákona o obcích 

2
 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

3
 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

4
 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



Článek 4 

Ohlašovací povinnost 

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

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

veřejného prostranství po dobu kratší než 8 dnů 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 uvede
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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 

dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku. 

(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.
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(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
7
 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 

správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž 

má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své 

úřední desce.
8
 

 
Článek 5 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m
2
 a každý i započatý den 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, jde-li o 

zahrádky sloužící k podávání občerstvení mimo provozovnu, konstrukce pro 

přístup k prodejním oknům a vystavení zboží před vlastní provozovnou   

i) v zóně A 

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 3,- Kč za m
2
 a den, 

 na dobu delší než 30 dnů 2,- Kč za m
2
 a den (počínaje prvním dnem), 

ii) v zóně B 

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 2,- Kč za m
2
 a den, 

 na dobu delší než 30 dnů 1,- Kč za m
2
 a den (počínaje prvním dnem), 

                                                 
5
 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

6
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

7
 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 

8
 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb, nejde-li o případy 

dle písm. a) tohoto odstavce, za umístění dočasných staveb sloužících pro 

poskytování prodeje a za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 

i) v zóně A 

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 10,- Kč za m
2
 a den, 

 na dobu delší než 30 dnů 6,- Kč za m
2
 a den (počínaje prvním dnem),  

ii) v zóně B 

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 7,- Kč za m
2
 a den, 

 na dobu delší než 30 dnů 4,- Kč za m
2
 a den (počínaje prvním dnem), 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 

i) v zóně A  

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 50,- Kč za m
2
 a den, 

 na dobu delší než 30 dnů 32,- Kč za m
2
 a den (počínaje prvním dnem), 

ii) v zóně B 

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 30,- Kč za m
2
 a den, 

 na dobu delší než 30 dnů 10,- Kč za m
2
 a den (počínaje prvním dnem), 

d) za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení, za umístění 

skládek (například stavebního materiálu a kontejnerů) 

i) v zóně A 

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 3,- Kč za m
2
 a den, 

 na dobu delší než 30 dnů 10,- Kč za m
2
 a den (počínaje prvním dnem), 

ii) v zóně B 

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 1,- Kč za m
2
 a den, 

 na dobu delší než 30 dnů 10,- Kč za m
2
 a den (počínaje prvním dnem), 

e) za umístění reklamních zařízení (včetně nabídkových tabulí) 

i) v zóně A 

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 50,- Kč za m
2
 a den, 

 na dobu delší než 30 dnů 10,- Kč za m
2
 a den (počínaje prvním dnem), 

ii) v zóně B 

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 30,- Kč za m
2
 a den, 

 na dobu delší než 30 dnů 4,- Kč za m
2
 a den (počínaje prvním dnem), 

f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla 10,- Kč za m
2
 a den 

g) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 

i) v zóně A 10,- Kč za m
2
 a den, 

ii) v zóně B 8,- Kč za m
2
 a den, 

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

5,- Kč za m
2
 a den. 

(2) Statutární město Olomouc stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

pro osobní vozidla paušální částkou na 51.100,- Kč za parkovací místo a rok. Volbu 

placení poplatku paušální částkou sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle 

čl. 4 odst. 2 této vyhlášky. 

 



 
Článek 6 

  Splatnost poplatku  

(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 8 dnů nejpozději v den 

zahájení užívání veřejného prostranství, 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 8 dnů nebo delší nejpozději do 8 dnů od 

zahájení užívání veřejného prostranství. 

(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 15. dne následujícího měsíce. 

(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je 

dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující 

pracovní den. 

 
Článek 7 

Osvobození  

(1) Poplatek se neplatí: 

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

nebo ZTP/P,
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b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na 

charitativní a veřejně prospěšné účely.
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(2) Od poplatku se dále osvobozuje statutární město Olomouc a příspěvkové organizace, 

jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc. 

(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství se neplatí: 

a) za umístění skládky nepřesahující dobu jednoho kalendářního dne, 

b) za provádění výkopových prací z důvodu odstraňování havárie inženýrských sítí po 

dobu nepřesahující 10 dnů, 

c) za umístění dočasné stavby podle čl. 5 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, pokud je 

umístěna na pozemku ve vlastnictví statutárního města Olomouce na základě 

rozhodnutí stavebního úřadu a je uzavřena nájemní smlouva na toto veřejné 

prostranství, ve které je výslovně uvedeno, že výše místního poplatku je 

zohledněna v ceně nájemného, 

d) za umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb – zahrádky sloužící 

k podávání občerstvení mimo provozovnu v obdobích od 1. 1. do 31. 3. a od 1. 11. 

do 31. 12. příslušného kalendářního roku, 

e) za umístění stavebního zařízení a umístění skládek při opravách fasád domů a mytí 

oken trvajících nejdéle 30 kalendářních dnů, 

f) za umístění stavebního zařízení a umístění skládek při havarijních opravách domů 

nařízených Magistrátem města Olomouce z důvodu ohrožení života a zdraví 

občanů do prvních 60 kalendářních dnů (včetně) od počátku záboru, 

g) za umístění stavebního zařízení, provádění výkopových prací, umístění skládek, 

stavebního materiálu a kontejnerů v případě investičních akcí přímo souvisejících 

s realizací protipovodňových opatření na území města Olomouce, kde chráněným 

subjektem je statutární město Olomouc. 

(4) Údaje rozhodné pro osvobození podle této vyhlášky je poplatník povinen ohlásit ve 

lhůtě podle čl. 4 této vyhlášky. 

                                                 
9
 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 



(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve 

lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
11

 

 
Článek 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.
12

 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
13

 

 
Článek 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2021, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ze dne 7. 6. 2021. 

 
Článek 10 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………….. …………………………….. 

 Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. JUDr. Martin Major, MBA v. r. 

 primátor 1. náměstek primátora 
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 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Příloha č. 1 OZV č. 6/2022 

 

Veřejná prostranství zpoplatněná místním poplatkem  

a jejich rozdělení do zón 
 

1. Veřejná prostranství zpoplatněná místním poplatkem 

- místní komunikace I. – IV. třídy, účelové komunikace, k nim přilehlé chodníky a přilehlá 

zeleň, a to na celém území statutárního města Olomouce, přičemž za přilehlou zeleň se 

považuje veřejná zeleň, která je přístupná každému bez omezení a slouží k obecnému užívání 

a je podél komunikací ve vzdálenosti max. 20 m od hrany zpevněné části komunikace, 

případně od hrany zpevněné části chodníku k této komunikaci přiléhajícího, a dále náplavka - 

zpevněná pravobřežní berma řeky Moravy (při ulici Blahoslavova) v úseku od rohu ulic 

Šmeralova a Blahoslavova po most Komenského (ř. km. 234,670 – 235,089). 

 

2. Rozdělení zpoplatněných veřejných prostranství do zón 

Zónu A tvoří: 
- veřejná prostranství uvedená v bodu 1 této přílohy, která jsou součástí městské památkové 

rezervace Olomouc vymezené níže uvedenými ulicemi, třídami, náměstími a nábřežími: 

8. května, 28. října 

Akademická, Aksamitova 

Barvířská, Biskupské náměstí, Blažejské náměstí 

Denisova, Divadelní, Dobrovského, Dolní náměstí, Dómská 

Franklinova 

Hanáckého pluku, Havelkova, Horní náměstí, Hrnčířská 

Jiřího z Poděbrad 

Kačení, Kapucínská, Kateřinská 

Komenského (od třídy 1. máje až po ulici Dobrovského) 

Kosinova, Kozí, Koželužská, Křivá, Křížkovského 

Lafayettova (od Dolního náměstí až po třídu Svobody) 

Legionářská (od náměstí Národních hrdinů až po ulici Studentskou) 

Mahlerova, Mariánská, Michalská, Michalské stromořadí, Mlčochova, Mlýnská 

Na Hradě, nábřeží Přemyslovců, náměstí Národních hrdinů, náměstí Republiky 

Opletalova, Ostružnická 

Panská, Pavelčákova, Pekární, Pekařská, Purkrabská 

Riegrova 

Slovenská, Sokolská, Studentská 

Šemberova, Školní, Švédská 

třída 1. máje, třída Svobody 

U Hradeb, U Výpadu, Uhelná, Universitní, Úzká 

Václavské náměstí, Vodární 

Wurmova 

Zámečnická, Ztracená 

Žerotínovo náměstí, Žižkovo náměstí 

a dále: 

- Masarykova třída 

- třída Kosmonautů 



- z ulice Jeremenkova jen prostor před Krajským úřadem Olomouckého kraje (poz. parc. 

č. 624/18, 920, 921, 1026, 428/3, 428/5, 428/6, 858/7, 624/29, 624/31, 624/39 v k.ú. Olomouc 

– Hodolany) 

- náplavka - zpevněná pravobřežní berma řeky Moravy (při ulici Blahoslavova) v úseku od 

rohu ulic Šmeralova a Blahoslavova po most Komenského (ř. km. 234,670 – 235,089). 

 

Zónu B tvoří:  
- veřejná prostranství uvedená v bodu 1 této přílohy, která nejsou uvedena v zóně A.  


