
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  č.  15/2020,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 17/2019,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2020

Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 16. 11. 2020 usneslo vydat v souladu 
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 17/2019 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 se mění 
takto:

(1) Článek 5 nově zní:

„Článek 5

Sazba poplatku

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

 na dobu delší než 30 dnů 2,- Kč za m2 a den (počínaje prvním dnem),

ii) v zóně B

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 2,- Kč za m2 a den,

 na dobu delší než 30 dnů 1,- Kč za m2 a den (počínaje prvním dnem),

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb, nejde-li o případy 
dle písm. a) tohoto odstavce, a za umístění dočasných staveb sloužících pro 
poskytování prodeje
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i) v zóně A

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 10,- Kč za m2 a den,

 na dobu delší než 30 dnů 6,- Kč za m2 a den (počínaje prvním dnem), 

ii) v zóně B

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 7,- Kč za m2 a den,

 na dobu delší než 30 dnů 4,- Kč za m2 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 m2 a den,

 na dobu delší než 30 dnů 32,- Kč za m2 a den (počínaje prvním dnem),

ii) v zóně B

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 30,- Kč za m2 a den,

 na dobu delší než 30 dnů 10,- Kč za m2 a den (počínaje prvním dnem),

d) za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení, za umístění 
skládek (zejména stavebního materiálu a kontejnerů)

i) v zóně A

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 3,- Kč za m2 a den,

 na dobu delší než 30 dnů 10,- Kč za m2 a den (počínaje prvním dnem),

ii) v zóně B

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 1,- Kč za m2 a den,

 na dobu delší než 30 dnů 10,- Kč za m2 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 m2 a den,

 na dobu delší než 30 dnů 10,- Kč za m2 a den (počínaje prvním dnem),

ii) v zóně B

 na dobu nejdéle 30 dnů (včetně) 30,- Kč za m2 a den,

 na dobu delší než 30 dnů 4,- Kč za m2 a den (počínaje prvním dnem),

f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla

i) v zóně placeného parkování1 10,- Kč za m2 a den,

ii) ve zbývající části zóny A 4,- Kč za m2 a den,

iii) v zóně B 2,- Kč za m2 a den,

g) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

i) v zóně A 10,- Kč za m2 a den,

ii) v zóně B 8,- Kč za m2 a den,

h) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5,-
Kč za m2 a den.

                                                          
1 Zóna placeného parkování je označena dopravní značkou IZ8a – začátek zóny a IZ8b – konec zóny se 
symbolem B29 – zákaz stání a dodatkovým textem Po – Pá 09:00 hod. – 18:00 hod. (viz webové stránky Městské 
policie Olomouc www.mp-olomouc.cz).
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(2) Statutární město Olomouc stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobní vozidla paušální částkou takto:

a) v zóně placeného parkování2 3.800,- Kč za parkovací místo a měsíc,

b) ve zbývající části zóny A 1.600,- Kč za parkovací místo a měsíc,

c) v zóně B 800,- Kč za parkovací místo a měsíc.“

(2) V článku 7 odst. 3:

a) se ruší písm. e) a dosavadní písmena f), g), h) se nově označují e), f), g).
b) nové písm. e) se mění a nově zní: 

„e) za umístění stavebního zařízení a umístění skládek při opravách fasád 
domů trvající nejdéle 30 kalendářních dnů“.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA JUDr. Martin Major, MBA
             primátor    1. náměstek primátora

                                 

Vyvěšeno dne: 19. 11. 2020
Č. j.: SMOL/278854/2020/OKT/PERS/Pos
Sejmuto dne: 7.12.2020

                                                          
2 Zóna placeného parkování je označena dopravní značkou IZ8a – začátek zóny a IZ8b – konec zóny se 
symbolem B29 – zákaz stání a dodatkovým textem Po – Pá 09:00 hod. – 18:00 hod. (viz webové stránky Městské 
policie Olomouc www.mp-olomouc.cz).
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