
1 Identifikační   číslo

2 Kód 220

3 Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání (zábor)veřejného prostranství

4 Základní informace k životní situaci

Místní poplatky jsou upraveny zákonem ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 1 uvádí taxativní výčet jednotlivích druhů

místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny.

5
Kdo je oprávněn v této věci jednat 

(podat žádost apod.)

Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník osobně nebo jím zmocněná osoba.

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství

zvláštním způsobem, a to umístěním stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich

změn a pro skládky materiálu a pro provádění výkopových prací, umístění dočasných

staveb a zařízení sloužících proposkytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních

zařízení u havárií inženýrských sítí nebo umístění reklamních zařízení, zařízení

cirkusů,lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého

parkovacího místa pro motorová vozidla a užívání tohoto prostranství pro kulturní,

sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení 

životní situace

Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa

veřejnéhoprostranství. Veřejná prostranství jsou uvedena v příloze č. 3 obecně

závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích.

Povinností poplatníka je před zahájením užívání veřejného prostranství učinit u úřadu

městské části, na jejímž území se veřejné prostranství nachází, písemnou přihlášku,

ve které uvede dobu, rozsah, způsob užívání a označení zabraného místa, plné jméno

u fyzické osoby nebo název společnosti u právnické osoby, bydliště (sídlo společnosti),

datum narození ( IČO), právnická osoba uvede svůj statutární orgán, případně osoby,

které jsou za ni oprávněny jednat před správcem poplatku, podnikatelský subjekt

uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém má soustředeny svoje peněžní

prostředky. Poplatek se vybírá za každý i započatý metr užívaného veřejného

prostranství a za každý i započatý den. Zahájení a ukončení užívání veřejného

prostranství je poplatník povinen písemně oznámit příslušnému ÚMČ. Poplatek je

splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

7
Jakým způsobem zahájit řešení životní

situace

Před započetím užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit zábor, s

uvedením jména, data narození, adresy a rychlého kontaktu na žadatele, dále s

uvedením místa, rozsahu (požadované plochy), termínu a účelu užívání veřejného

prostranství.

8 Na které instituci životní situaci řešit Úřad městské části města Brna Brno-Ořešín, U zvoničky 12/4, 621 00 Brno

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Ořešín, stavební úřad, Ing. Soňa Dvořáková, úřední dny pondělí a středa

8:00 – 16:30 hod., další pracovní dny pouze po telefonické domluvě na tel. č.

541237257, 728615196.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad k prokázání totožnosti (např. občanský průkaz), v případě jednání na základě

plně moci ověřený podpis zmocnitele. Za právnickou osobu jedná jejístatutární

zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru).

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou 

k dispozici

Formulář na přiznání místního poplatku za užívání veřejného prostranství obdrží

poplatník při osobní návštěvě na ÚMČ Brno-Ořešín nebo lze použít formulář v

závěrečné části tohoto textu..

Poplatky lze uhradit osobně do pokladny ÚMČ Brno-Ořešín nebo bankovním

převodem na účet č. 5004200753/6800, (v.s. 1343)

Základní sazba: 10 Kč/m
2
/den

Paušální částky: do 10 m
2
 ....40,--Kč/týden, do 20 m

2
....80,--Kč/týden

Reklamní akce, prodejní stánky, zařízení cirkusů, lunaparků apod. .....70,--Kč/ m
2
/den

ZÁBOR   VEŘEJNÉHO   PROSTRANSTVÍ

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit



13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Nejsou stanoveny; při osobním jednání lze vyřídit ihned

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení)řešení 

životní situace

15
Jaké další činnosti jsou po žadateli 

požadovány
Vyřízení žádosti o ZUK – viz bod 24

16 Elektronická služba, kterou lze využít

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

OZV statutírního města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se 

uplatňují

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v 

případě nedodržení povinnosti

Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši může obec udělit sankci-zvýšit

částku až na trojnásobek. Tomu, kdo nesplní ohlašovací povinnost nepeněžité

povahy, může správce poplatku uložit pokutu a to do výše 2 mil. Kč.

21 Nejčastější dotazy

Co je veřejné prostranství? Veřejným prostranstvím podle Vyhlášky statutárního

města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích, jsou náměstí, tržiště, ulice, chodníky,

parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení uvedené v

příloze č. 3 této vyhlášky, tj. zejména ulice, chodníky a veřejná zeleň Drozdí, Jasná,

Klimešova, Odlehlá, Příhon, Šikmá, Tihůvka, U zvoničky, piknikový park, plochy u

hřiště.

22 Další informace

23

Informace o popisovaném postupu (o 

řešení životní situace) je možné získat 

také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24
Související životní situace a návody, jak 

je řešit

Mimo ohlášení záboru je třeba podat žádost o vyjádření ke zvláštnímu užívání

komunikace (ZUK), která se projednává se správcem komunikací, Brněnské

komunikace a.s., Renneská 1a, Brno. Žádost o vydání povolení zvláštního užívání

pozemní komunikace podle § 25 z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve

znění pozdějších předpisů se podává na Magistrátě města Brna, odboru dopravy ,

Kounicova 67, Brno v případě, že se jedná o zábor na komunikaci zařazené do

základního komunikačního systému ( tj.pouze Klimešova - část pojížděná MHD). V

případě záboru na určené místní komunikaci podá žadatel žádost na Úřad městské

části města Brna Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Ing. Eva Kaňoková, více na

http://www.reckovice.brno.cz/scripts/index.php?id_nad=67    

25 Za správnost popisu odpovídá
Úřad městské části města Brna Brno-Ořešín, Stavební úřad, U zvoničky 12/4,621 00

Brno

26 Kontaktní osoba Ing. Soňa Dvořáková, tel. 728 615 196, 541 237 257

27
Popis je zpracován podle právního stavu 

ke dni 
1.1.2021

28 Poslední aktualizace 12.2.2021

29 Datum konce platnosti popisu

30
Případná upřesnění a poznámky k řešení 

životní situace

https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-a-

narizeni/?cislo=3961&rok=2020&dokument=1&platnost=1

17

18

Podle kterého právního předpisu se 

postupuje

Jaké jsou související předpisy



Ohlášení záboru veřejného prostranství pro úhradu místního poplatku

ŽADATEL(É):  

Jméno a příjmení (název organizace) 

Datum narození (IČ)  

Adresa trvalého pobytu (sídlo organizace)

Doručovací adresa (pokud se liší od adresy 

trvalého pobytu nebo sídla)

Kontaktní telefon nebo e-mail

ÚDAJE O ZÁBORU:

Označení místa užívání veřejného 

prostranství (ulice, or. č. domu apod)

Účel

Rozsah záboru (požadovaná plocha v m2)

Doba požadovaného záboru od – do

Datum: 

Podpis žadatele (razítko): 

Přílohy :

-        orientační plánek s označením záboru

STAVEBNÍ ÚŘAD, U ZVONIČKY 12/4, 621 00 BRNO-OŘEŠÍN

(obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích, v platném znění)

 


