Informace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území města Pardubic je stanoven na
základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhláškou č. 1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 10/2016 a č. 4/2018 (text vyhlášky lze nalézt na
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni/, rovněž je k dispozici v písemné
podobě i na úřadě městského obvodu).
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. Místa, která jsou
z hlediska této vyhlášky veřejným prostranstvím, jsou vymezena v obecně závazné vyhlášce.
Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy zvláštní užívání veřejného prostranství začalo, a
končí dnem, kdy užívání skončilo, zařízení či předmět byl odstraněn a veřejné prostranství
bylo uvedeno do stavu způsobilého k řádnému užívání.
Ohlášení k vyměření poplatku je povinen podat každý, komu vzniká poplatková povinnost dle
výše uvedené obecně závazné vyhlášky (dále jen „poplatník“), včetně poplatníků, na které se
vztahuje osvobození. Nárok na osvobození/úlevu od tohoto místního poplatku dle čl. 9
výše jmenované vyhlášky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od ukončení užívání veřejného
prostranství, jinak nárok na osvobození zaniká.
Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely; kulturní a sportovní akce atd. Ve výše
uvedené obecně závazné vyhlášce jsou uvedeny ještě další případy osvobození od poplatku.
Poplatek se platí na účet správce poplatku poštovní poukázkou, převodním příkazem nebo
hotově na pokladně úřadu městského obvodu Pardubice V. Splatný je do 10 dnů od ukončení
užívání veřejného prostranství. Při platbě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol
poplatníka a specifický symbol.
V případě nezaplacení tohoto poplatku se postupuje v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů, tzn. že nezaplacené poplatky se vyměřují a následně dochází
k jejich exekuci.
Další informace o poplatku můžete získat přímo na odboru ekonomickém Úřadu městského
obvodu Pardubice V, Češkova 22 u Ing. Lic. P. Bodlákové, přízemí č. dveří 105 (e-mail:
petra.bodlakova@umo5.mmp.cz, tel: 466 301 277).

