
M Ě S T O    P E Č K Y  

O b e c n ě    z á v a z n á  

V y h l á š k a  

č. 1/2013 
 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství   
 

Zastupitelstvo města Pečky se na svém zasedání dne 24. dubna 2013 usneslo vydat na 

základě § 14 odst. 2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

 

Čl. 1 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  se 

mění  takto:  

Článek  5,  Sazba poplatku – původní znění se nahrazuje novým zněním: 

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 .............10,- Kč 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje............................10,- Kč 

c) zařízení sloužících pro poskytování prodeje *
1)

, ………………...........................   100,- Kč 

d) za provádění výkopových prací .................................................................................10,- Kč 

e) za umístění  staveniště a stavebního zařízení ............................................................10,- Kč 

f) za umístění skládek (vyjma stavebního materiálu)....................................................10,- Kč 

g) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .................................................10,- Kč 

h) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ...............................................10,- Kč 

i) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ................................................10,- Kč 

j) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl...10,- Kč 

 

 

 

 



2. Město Pečky za užívání veřejného prostranství stanovuje poplatek paušální částkou takto: 

      

a) za umístění l ks reklamního zařízení pro krátkodobou (jednorázovou akci) ..   500,-Kč/týdně 

b) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí *2) ……2 000,-Kč/týdně 

b) za umístění skládek stavebního materiálu a stavebních zařízení *3)       …    .…50,-Kč/měsíčně 

c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil       ………...l 500,-Kč/ročně 

d) za umístění 1 ks reklamního zařízení včetně reklam typu  „A“          ………  500,-Kč/ročně 

 

 

*
1) 

jedná se o poplatek za užívání veřejného prostranství v době konání akce např.: „Dětská 

pouť  v Pečkách - Jede, jede mašinka"  

*
2)

 za ucelený soubor cirkusu, lunaparku nebo podobné atrakce 

*
3)

 za každý i započatý m
2  

využívané plochy 

 

 

Čl. 2 

Práva a povinnosti vzniklé podle dosavadní vyhlášky nejsou touto obecně závaznou 

vyhláškou dotčeny.  

 

 

Čl. 3 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 11.5.2013 

 

 

 

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

                                      Milan Paluska                Ing. Karel Krištoufek                     Milan Urban 

                                      1.místostarosta                   2.místostarosta                                   starosta 

 

 

 

 

vyvěšeno: 25.4.2013 

sejmuto:   10.5.2013 


