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O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ  

 
 
 
 
Zastupitelstvo města  Šumperka v souladu s ustanoveními  § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  § 4 a 14 
zákona   č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  vydalo na svém 
zasedání dne 12. 12. 2002 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV). 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Veřejným prostranstvím podle této OZV jsou všechna náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. 
 

Článek 2 
Vyměřování poplatku 

 
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

pro vozidlo o maximální přípustné hmotnosti  nepřevyšující  3 500  kg a odstavení vozidla trvale 
technicky nezpůsobilého k provozu1) (vraku) na veřejném prostranství.  

 
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá při zvláštním užívání veřejného 

prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení  sloužících  k  poskytování  služeb a umístění 
prodejních nebo  reklamních zařízení při akcích pořádaných městem Šumperk. 

 
3. V ostatních případech  zvláštního užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění 

zařízení  sloužících  k  poskytování  služeb, umístění stavebních, prodejních nebo  reklamních 
zařízení, zařízení  cirkusů, lunaparků a jiných obdobných  atrakcí, umístění skládek a  užívání  
tohoto  prostranství  pro kulturní a sportovní akce  a potřeby  tvorby  filmových a televizních  děl 
se poplatek nevybírá. Uživatel je povinen uzavřít s právnickou osobou zmocněnou městem 
Šumperk - Podniky města Šumperka, a.s., IČO: 65138163, smlouvu o nájmu nebo o výpůjčce 
veřejného prostranství v souladu s příslušnými ustanoveními zvláštních předpisů2)

.  
 
4. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné 

prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 a 2. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik 
uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce 
poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. 

 
5. Vybírání poplatku počíná dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy užívání 

veřejného prostranství skončilo a uživatel oznámil správci poplatku ukončení užívání veřejného 
prostranství, zařízení bylo odstraněno, veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu a 
uklizeno.  

 
6. Uživatel je povinen zahájení a ukončení užívání veřejného prostranství neprodleně oznámit 

správci poplatku. 
 
7. Při stanovení poplatku se plocha zaokrouhluje nahoru na celé jednotky (m2), minimální doba pro 

stanovení poplatku je jeden den. 
 
8. Správce poplatku může  v odůvodněných případech poplatky snížit nebo prominout. 
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Článek 3 
Správce poplatku  

 
1. Správu poplatku dle čl. 2 odst. 1 vykonává město Šumperk (správce poplatku) prostřednictvím 

Městského úřadu Šumperk, odboru dopravy.  
 
2. Správu poplatku dle  čl. 2 odst. 2 vykonává město Šumperk prostřednictvím pověřeného odboru 

Městského úřadu Šumperk.  
 
 

Článek 4 
Sazby poplatků  

 
1. Při zvláštním užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení  sloužících  

k poskytování  služeb a umístění prodejních nebo  reklamních zařízení při akcích pořádaných 
městem Šumperk dle čl. 2 odst. 2  maximálně ve výši: 

 
 

Poplatek za 1 den
1 m2 100,- Kč  

 
 
2. Za odstavení vozidla trvale technicky nezpůsobilého k provozu na veřejném prostranství: 
 
 

Poplatek za 1 den
1 m2 10,- Kč  

 
 

3. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidlo o maximální přípustné hmotnosti  
nepřevyšující  3 500  kg:  

 
Poplatek za 1 měsíc
1 místo 1200,- Kč  

 
 

Trvale vyhrazené  parkovací místo individuálně stanovuje   Městský úřad Šumperk, odbor 
dopravy. Trvalé parkovací místo nelze vyhradit na úsecích místních komunikací dle ustanovení 
příslušného Nařízení města Šumperka3). 
Poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby mající nárok na speciální 
označení vozidla O14). 

 
 

Článek 5 
Kontrola a sankce 

 
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku  poplatníkovi 

platebním výměrem poplatek zvýšit  až o 50 %. 
 
2. Poplatník je povinen zaplatit poplatek v hotovosti na místě nebo do 15 dnů ode dne doručení 

platebního výměru. 
 
3. V případě porušování ustanovení této vyhlášky může správce poplatku uložit pokutu v souladu 

s ustanovením zákona5). 
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Článek 6 
Zrušovací ustanovení 

 
1. Ke dni 31. 12. 2002 se ruší OZV 80/2002, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 

ze dne  20. 6. 2002.  
 
2. Ke dni 31. 12. 2002 se ruší OZV 68/00, tržní řád, ze dne 19. 10. 2000. 

 
Článek 7 

Účinnost vyhlášky 
 
Tato OZV nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2003. 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Zdeněk Brož v.r.      Ing. Marek Zapletal v.r. 
                  starosta              místostarosta 

 
 
 
 

1) § 37 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů 

2) § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
§ 25 zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

3) nařízení města Šumperka č. 2/02,  o placeném parkování  
4) příloha č. 7 vyhlášky  MDČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
5) § 47 zákona  č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Vydává Město Šumperk 


