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ZPRÁVA:

Předkládáme Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2019 O místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, kterou rada města projednala dne 27.11.2019.
V návaznosti na novelu č. 278/2019 Sb., zákon kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl zpracován návrh obecně závazné vyhlášky města Dvůr 
Králové nad Labem č. 4/2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Novela v části 
zákona o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství nepřinesla zásadní změny, ale i drobnější 
změny je nutné do vyhlášky zapracovat. Jednou ze změn je, že poplatek se neplatí z akcí pořádaných na 
veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, když 
dříve stačilo, aby byl k těmto účelům určen. Ke konkretizaci došlo u úlevy při vyhrazení trvalého 
parkovacího místa pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Předložený návrh obecně závazné vyhlášky obsahuje úpravy vyvolané novelou zákona o místních 
poplatcích a pro jeho tvorbu byl využit metodický materiál Ministerstva vnitra ČR.

Návrh vyhlášky č. 4/2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství byl odsouhlasen 
právním oddělením.
V souladu s § 12 odst. 6, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město Dvůr Králové nad 
Labem zašle obecně závaznou vyhlášku města neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra. Z 
důvodu časové tísně nebyl návrh vyhlášky projednán předem.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 19, kryto: NE, částka: 00,0 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. a vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2019 O 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 01.01.2020.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2019 O místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství

ZPRACOVAL: Jarolímková Lenka


