
Město Čelákovice, nám. 5.května l, 250 88 Čelákovice 
 
 

Obecně závazná vyhláška  E 3/2007 města Čelákovic, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 3/2006 

o  místních poplatcích 
 
 
     Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo na svém zasedání dne 29.11.2007 usnesením 
č. 8/2007 a na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a 84  odst.  2, písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto změnu Obecně závazné vyhlášky  
E 3/2006, o místních poplatcích: 
 
 
Novelizace č. 1 

 
Čl. I 

 
     Článek 11, hlavy II, části druhé Obecně závazné vyhlášky E 3/2006, o místních 
poplatcích, se mění a nahrazuje se takto: 
   
 

HLAVA II 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 
Čl. 11 

 
Veřejné prostranství 

     Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:   
 
-náměstí 5.května, Mírové náměstí, 
-prostranství přilehlé komunikacím Čelákovská, Rooseveltova, Jiřinská, U Podjezdu, 
Mochovská,  Masarykova, Zálužská, Haškova  + přilehlé pěší komunikace,  
-všechny místní pozemní komunikace, uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky, včetně přilehlých 
pěších komunikací  
- tržiště na náměstí 5.května, park Sady 17.listopadu, park Na Hrádku, park v  ul. 
Jungmannova  a park  V Zahrádkách v Záluží.  
- dále pozemky v k.ú. Čelákovice určené následujícími parcelními čísly: 
 1333/43 , 1339/1. 1339/6, 1339/5 a 1333/69 – plocha u zadní vrátnice TOSu Čelákovice 
 715/1                                                              - parkoviště u KD Čelákovice 
 3230/1 a 3230/6                                             - plocha před nádražím ČD 
 994/50, 994/1                                                 -  parkoviště v ul. Spojovací (vedle PENNY) 
 1435/93, 1435/94, 1435/2                              - veřejné parkoviště V Prokopě (u krajské  

                                  komunikace č. II/245) 
 



     V případě takového užívání místních komunikací (včetně chodníků, stezek aj.) (1), které je 
zvláštním užíváním komunikací ve smyslu zvláštního zákona (2), je třeba dodržovat 
ustanovení tohoto zvláštního zákona (2). Dále je při užívání veřejného prostranství třeba 
dbát na dodržování příslušných českých a evropských norem (3), jsou-li stanoveny.  
 
 
 
(1) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
 

(2) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 
(3) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Směrnice  
    Evropského parlamentu č. 20/1993, ČSN 736/110, ČSN 736/056 
 

 

 

Čl. II 
 
 

     Článek 14, hlavy II, části druhé Obecně závazné vyhlášky E 3/2006, o místních 
poplatcích se mění a nahrazuje se takto: 
 

Čl. 14 
Sazby poplatku 

 
 
(1) Za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje nebo 
jiných služeb ( umístění stánku, pultů, kiosků, pojízdné provozovny k prodejním účelům), 
včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží: 
 
(pozn.: m2 se rozumí i každý započatý m2, dnem se rozumí i každý započatý den) 
  
    a) za krátkodobé užívání na místě k tomuto 
         účelu určeném (např. tržiště) za m2  a den                                                     30 Kč 
 
   b) za krátkodobé užívání místa mimo tržiště na m2                                             40 Kč 
 
   c) za trvalé umístění ročně za m2            2 000 Kč  
 
 
(2) Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování  prodeje a služeb    
      (restauračních předzahrádek): 
 
    a) v ulicích Masarykova, Stankovského, Sedláčkova  
        a Kostelní za m2 měsíčně                                                   80  Kč 
    b) v ostatních částech města za m2 měsíčně      50 Kč 
 

 Při zahájení a při ukončení letní sezóny bude měsíční poplatek placen pouze v poměrné  
 výši od počátku a do ukončení zřízení restaurační předzahrádky. 

 
 



(3) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení podle druhu: 
 
   a) přenosný reklamní stojan s nabídkou zboží a služeb používaný pouze 
       v době prodeje či provozní doby (do 1 m2 půdorysné plochy)                      600 Kč ročně  
 
   b) přenosný reklamní stojan s nabídkou zboží a služeb ostatní 
                                                                                                                              50 Kč za den  
   
 c) reklama výrobkem podle záboru za každý i započatý  m2  půdorysné plochy                          
                                                                                                                       1 000 Kč měsíčně 
 
   d) upoutávky na kulturní, sportovní, společenské, prodejní a reklamní akce 
       (bez omezení počtu kusů) se záborem 1 kusu do 1 m2                                300 Kč za den  
                    
 
   e) reklamní zařízení ostatního druhu za každý i započatý m2 půdorysné  
       plochy                                                                                                      600,- Kč měsíčně 
 
 

 Užívání veřejného prostranství reklamním zařízením hradí poplatník pevnou paušální 
částkou za celý i započatý kalendářní rok, měsíc a den, ve kterém poplatková povinnost 
vzniká. 
   V případě zahájení obchodní činnosti v průběhu kalendářního roku je stanovena sazba   
alikvotní částí za každý i započatý měsíc pro rok, v němž poplatková povinnost vznikla. Pro 
umístění reklamního zařízení spojeného s pozemkem je nutné územní rozhodnutí stavebního 
úřadu. V ostatních případech je  poplatník povinen oznámit městskému úřadu  užívání 
veřejného prostranství reklamním zařízením 5 dnů přede dnem vzniku poplatkové 
povinnosti. 
  K písemnému oznámení doloží poplatník návrh provedení reklamy. 
 
 
(4) Za použití veřejného prostranství k umístění  skládky stavebního  materiálu  
     a  stavebního zařízení,  
     za m2  a den:  do    5 dnů  0 Kč           
  dalších 30 dní 5,0 Kč 
  nad 35 dní           10,0 Kč  
 
(5) V ostatních případech bude sazba činit za m2 a den:         10,0 Kč  
 
(6) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil 
    ročně, toto vyhrazení podléhá označení dopravní značkou s dodatkovou 
    tabulkou se SPZ parkujícího vozidla, nebo jinou identifikací  
    poplatníka                                                                                          1 000,0 Kč 
 
(7) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků,  
    cirkusů a jiných obdobných atrakcí: 
 
   a) malé atrakce za den            50,0 Kč 
       /houpačky, střelnice, podlahový kolotoč, malý a velký 
        řetízkový kolotoč, hypodrom, loď, dětská autodráha – osmička/ 



 
   b) střední atrakce za den          100,0 Kč 
        /twister, ruské kolo, hydraulika – labutě, drak, lochneska, 
          motokáry, zvonková dráha, hali-gali, video-hry/ 
 
   c) velké atrakce za den                     150,0 Kč 
       /autodrom, centrifuga/ 
 
   -  cirkusy malé 100-500 m2 za den                     200,0 Kč 
 
   -  cirkusy velké nad 500 m2 za den           500,0 Kč 
      
(8) Za použití veřejného prostranství pro: 
      a) kulturní, společenské a sportovní akce                                    500,0 Kč za den 
      b) prodejní a reklamní akce                                                      1 500,0 Kč za den 
 
                                                                         

Čl. III 
 

Dále se nahrazuje Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. E 3/2006 města Čelákovice, o 
místních poplatcích takto: 
 
Příloha č. 1 

 
Soupis ulic a místních pozemních komunikací, které jsou veřejným 

prostranstvím 
 
28. října 
Alej J. Wolkera                                                                                              
B. Němcové  
B. Smetany  
Bezejmenná         
Boženy Koutníkové 
Bratří Petišků 
Cihelna 
Čelakovského 
Čtvrtá 
Dělnická 
Dobrovského  
Dr. Baizy 
Dr. Čihákové 
Druhá 
Družstevní  
Dukelská 
Dvořákova  
Ferlesova  
Františka Chvátliny 
Fučíkova  
Fügnerova  
H. Kvapilové 



Havlíčkova  
Husova  
Hybešova   
Chodská 
J. Nerudy  
J. Zacha  
J. Zeyera  
J.A. Komenského  
Jana Kamaráda 
Jaroslava Kruckého 
Jaselská  
Jilmová 
Jiráskova  
Josefa Klicpery 
Jungmannova                                                      
K Bílému Vrchu                                                 
K Borku             
K. Brabce 
Kaplánkova 
Karla Otty 
Kollárova             
Komenského             
Kostelní             
Kozovazská 
Krajní 
Krátká             
Křižíkova             
Květinová 
Lidická             
Lipová              
Lísková 
Majakovského                 
Matěje Červenky 
Matěje Koštíře 
Miroslava Maška 
Miroslava Zachara 
Mokrých 
Mstětická 
Na Hrádku              
Na Nábřeží              
Na Paloučku 
Na Požárech                      
Na Radosti 
Na Stráni 
Na Švihově 
Na Výsluní 
P. Bezruče 
Palackého 
Pátá 
Pavla Ježdíka 



Petra Jilemnického 
Pod Mlejnkem 
Pod Přerovskou cestou 
Pod Skalkou 
Polská 
Pražská 
Prokopa Holého 
Průmyslová 
První 
Před Labem 
Příční 
Přístavní 
Rumunská 
Ruská 
Rybářská 
S.K. Neumanna 
Sedláčkova 
Smetanova 
Sokolovská 
Spojovací 
Stankovského 
Sukova 
Svatopluka Čecha 
Šípková 
Táboritská 
Tovární 
Trnková 
Třebízského 
Třetí 
U Hájku 
U Hřiště 
U Jiřinského potoka 
U Kapličky 
U Kovárny 
U Mlýnské strouhy 
U Mostu 
U Potoka 
U Přívozu 
U Přívozu 
U Stabenovky 
U Studánky 
U Učiliště 
U Zdymadel 
V Lukách 
V Nedaninách 
V Prokopě 
V Rybníčkách 
V Zahrádkách 
V Zátiší 
Václava Kálika 



Vančurova 
Vašátkova 
Ve Skále 
Ve Vrbí 
Volmanova 
Vořechovka 
Za Labem 
Za Školou 
Zahradní 
Zájezd 
Zálužská 
Zárubova 
Zdeňka Austa 
Žižkova 
 
 

Čl. IV 
Účinnost 

 
     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2008. 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
                Petr Bařina, v.r.                                                         Ing. Bohumil Klicpera, v.r.                             
...................................................                                          .....................................................                     
              místostarosta                                                                                starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyvěšeno: 30.11.2007 
Vyhlášeno: 30.11.2007 
Sejmuto: 31.12.2007 
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