
Město Turnov

Obecně závazná vyhláška č. 8/2006
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo Města Turnov se na svém zasedání dne 30.3.2006 usneslo vydat na 
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních v platném znění a v souladu 
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Město Turnov touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška") zavádí místní 
poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek").

Článek 2
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně 
uvedená v příloze č. 1.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a 
výměru užívání veřejného prostranství.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 
příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a 
IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským 
subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny 
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den za:
a) Stavební zařízení a skládky jakéhokoliv druhu materiálu, odpadu nebo jiný zábor 
veřejného prostranství za účelem překopu, výkopu, lešení, kontejner apod.: 
5,- Kč/m2/den
b) Jednodenní stánkový prodej, včetně prodejního zařízení apod.: 
50,- Kč/m2/den
c) Prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení:
100,- Kč/m2/den na náměstí Českého ráje
100,- Kč/m2/den na Havlíčkově náměstí
100,- Kč/m2/den na parkovišti u Delvity a přilehlém chodníku
10,- Kč/m2/den na ostatních plochách
d) Reklamní zařízení přenosné do 1 m2 - typ "A", obchody trvalého charakteru - roční 
paušální částka:
1.000,- Kč/rok
e) Reklamní zařízení včetně přenosných: 
20,- Kč/m2/den
f) Zařízení k prodeji, tj. prodejní regály (zelenina, květinářské produkty apod.):
20,- Kč/m2/den



g) Kulturní akce se vstupným, provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí:
3,- Kč/m2/den
2. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve 
stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Článek 5
Splatnost poplatku 

Poplatek podle článku 4 je splatný v den zahájení zvláštního užívání veřejného 
prostranství.

Článek 6
Osvobození a úlevy

Od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni:
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akce bez vstupného nebo akce 
neziskového charakteru,
b) uživatelé tohoto prostranství při umístění stojanu na jízdní kola bez reklamního 
označení, určeného výhradně pro veřejnost, 
c) uživatelé tohoto prostranství, kteří provádějí stavební práce týkající se úpravy 
zevnějšku budov na dobu 30 dní v kalendářním roce,

d) Město Turnov.

Článek 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Turnov č. 3/2005 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství a to ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Článek 8
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni 
jejího vyhlášení.

Ing. Milan Hejduk  Ing. Jaromír Pekař 
 starosta města místostarosta města 


