
 

 

Sazebník poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství 
podle obecně závazné vyhlášky města Slavičína č. OZV/3/2015 

 
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání: 
 

 
Při souběhu více zvláštních užívání jednoho prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nevyšší 
sazbou. 
 
Splatnost poplatku 

a) při užívání po dobu kratší než 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato 
b) při užívání po dobu delší než 30 dnů nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství 

skončeno 
 
Osvobození od poplatku 

1. Poplatku nepodléhají: 

a) akce pořádané městem Slavičín nebo organizacemi, jejichž zřizovatelem je město Slavičín,  

b) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (po skončení akce je potřeba prokázat). 

2. Od poplatku je osvobozeno: 

c) provádění výkopových prací mimo pozemní komunikace pro účely výstavby, opravy, rekonstrukce staveb 

pro bydlení po dobu prvních 10 dnů užívání, 

d) umístění stavebního zařízení po dobu prvních 90 dnů užívání, 

e) umístění skládky po dobu prvních 2 dnů užívání, 

f) umístění skládky mimo pozemní komunikace pro výstavby, opravy, rekonstrukce staveb pro bydlení po dobu 

prvních 10 dnů užívání. 
3. Od poplatku jsou osvobozeni vlastníci nemovitosti (pozemku), která je veřejným prostranstvím. 

4. Od poplatku je osvobozeno provádění výkopových prací při haváriích technických sítí, vč. umístění stavebních 

zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi. 
5. Od poplatku je osvobozeno provádění výkopových prací z rozpočtu města Slavičín včetně umístění stavebních 

zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi. 

6. Od poplatku jsou osvobozeny výkopové práce vč. umístění stavebních zařízení a skládek, prováděné za účelem 

budování, rekonstrukcí, oprav a údržby technických sítí ve vlastnictví města Slavičín nebo organizací, jejichž 

zřizovatelem je město Slavičín. 

a)  za umístění   

 
1. dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10 Kč 

2. dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb – restaurační zahrádky 
u pohostinské provozovny, občerstvení před provozovnou, předsunuté prodejní místo 

1 Kč 

b)  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – pulty, stánky apod.  50 Kč 

c)  za provádění výkopových prací  

 
1. v pozemních komunikacích 5 Kč 

2. mimo pozemní komunikace 3 Kč 

d)  za umístění stavebního zařízení  1 Kč 

e)  za umístění reklamních zařízení 10 Kč 

f)  za umístění lunaparků, cirkusů a podobných atrakcí 1 Kč 

g)  za umístění skládky (vykopané zeminy, stavebního a jiného materiálu) 3 Kč 

h)  za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5 Kč 


