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

Obecně závazná vyhláška  E 1/2008 města Čelákovic, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 3/2006 

o  místních poplatcích 
 
     Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo na svém zasedání dne 21.2.2008 usnesením č. 
9/2008 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. 2 

 
Čl. I 

 
     Článek 14, hlavy II, části druhé Obecně závazné vyhlášky E 3/2006, o místních 
poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky E 3/2007 města Čelákovic – Novelizace č. 1, 
se mění a nahrazuje se takto: 
 

Čl. 14 
Sazby poplatku 

 
(1) Za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje  
( 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 a den                                    40 Kč 
 
   c) za trvalé umístění ročně za m2            2 000 Kč  
 
 
(2) Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování  prodeje     
      (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/m²/ za den  
   
  c) reklama výrobkem podle záboru za každý i započatý  m2  půdorysné plochy                          
                                                                                                                    1 000 Kč měsíčně 
 
   d) reklamní upoutávky na kulturní, sportovní, společenské, prodejní a reklamní akce 
       (bez omezení počtu kusů) se záborem 1 kusu do 1 m2                                         
                                                                                                                        50 Kč/m²/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 týden, 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. 
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) 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 
 
(6) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků,  
    cirkusů a jiných obdobných atrakcí: 
 
   a) malé atrakce za každý i započatý týden            350,0 Kč 
       /houpačky, střelnice, podlahový kolotoč, malý a velký 
        řetízkový kolotoč, hypodrom, loď, dětská autodráha – osmička/ 
 
   b) střední atrakce za každý i započatý týden          700,0 Kč 
        /twister, ruské kolo, hydraulika – labutě, drak, lochneska, 
          motokáry, zvonková dráha, hali-gali, video-hry/ 



 
   c) velké atrakce za každý i započatý týden                 1.050,0 Kč 
       /autodrom, centrifuga/ 
 
   -  cirkusy malé 100-500 m2 za každý i započatý týden                    1.400,0 Kč 
 
   -  cirkusy velké nad 500 m2 za každý i započatý týden               3.500,0 Kč 
      
(7) Za použití veřejného prostranství pro reklamní akce                                                                    
                                                                                                             10,0 Kč/m²/ za den 
 
                                                                         

Čl. II 
Účinnost 

 
     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.4.2008. 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
                                                                                                                              
Petr Bařina                                                                                   Ing. Bohumil Klicpera                    
místostarosta                                                                                starosta 
 
 
 
 
 
 
 

Vyvěšeno: 22.2.2008 
Vyhlášeno:  
Sejmuto: 31.3.2008 
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