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M Ě S T O  Č E L Á K O V I C E  
 
 

Obecně závazná vyhláška E 4/2015 města Čelákovic, 
o místních poplatcích 

 
     Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání dne 24. 6. 2015 usnesením č. 5/2015/9.1 
schválilo a vydává na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou 
vyhlášku E 4/2015 města Čelákovic o místních poplatcích (dále jen „vyhláška“).  
 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Základní ustanovení 
 

Čl. 1 
  

Úvodní ustanovení 
 

(1) Město Čelákovice touto vyhláškou zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen 
„poplatky“): 
 
a) poplatek ze psů, 
b) poplatek za užívání veřejného prostranství, 
c) poplatek z ubytovací kapacity, 
d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
    a odstraňování komunálních odpadů (upraveno samostatnou obecně závaznou vyhláškou) 

 
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Čelákovice (dále jen „správce poplatku“)1). 

 
 
 
___________________________________ 
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“) 
 



ČÁST DRUHÁ 
 

Poplatek ze psů 
 

Čl. 2                                                                                                                   
Poplatník a předmět poplatku 

 
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území města Čelákovic (dále též „poplatník“)2). 
 
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců3). 
 

Čl. 3 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy 
se stal držitelem psa staršího tří měsíců. 
 
2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí 
držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna 
nastala, nově příslušné obci4). 
 
3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa 
(např. úhynem psa, prodejem apod.), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve 
kterém taková skutečnost nastala. 
 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

 
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne 
jejího vzniku, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Ve stejné lhůtě je 
poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti. 
 
2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Důvod pro osvobození 
musí poplatník správci poplatku prokázat. 
 
3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši 
jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala. 
 
4. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku další údaje 
uvedené v čl. 21 této vyhlášky.  
 
 
__________________________________ 
2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4)  § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 
 
 



Čl. 5 
Identifikace psů 

 
     Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes 
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i 
kdyby šlo o psa téhož držitele.  
 

Čl. 6 
Sazba poplatku 

 
  Poplatek činí za kalendářní rok: 
                                                                              Za prvního psa          Za druhého a každého dalšího psa 
                                                                                                                                    téhož držitele 
a) základní sazba                                                         1.000 Kč                              1.200 Kč 
 
b) sazba za psa chovaného 
    v rodinném domě                                                      200 Kč                                  400 Kč 
 
c)  sazba poplatku za psa, jehož 
     držitelem je poživatel invalidního, 
     starobního, vdovského a vdoveckého  
     důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
     příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu 
 
    - při základní sazbě                                                    200 Kč                               300 Kč 
    - v rodinném domě                                                   100 Kč                               150 Kč 
 
 

Čl. 7 
Splatnost poplatku 

 
 1.  Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého roku. 
 
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v předchozím odst. 1, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla. 
 

Čl. 8 
Osvobození  

 
    Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je 
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem    
    průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů    
    určených k doprovodu těchto osob5), 
b) osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy5), 
c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5),         
d) město Čelákovice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město, 
e) osoba, která převzala psa z útulku, po dobu 1 roku od převzetí psa z útulku.    
 
___________________________________ 
5)  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



ČÁST TŘETÍ 
 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
 

Čl. 9 
Předmět poplatku, poplatník 

 
1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění  
výkopových  prací,  umístění  dočasných  staveb  a  zařízení sloužících pro poskytování prodeje a 
služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto 
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních 
děl6). 

 
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné 
prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. (dále jen „poplatník“)7). Užívá-li stejnou část veřejného 
prostranství několik uživatelů současně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a 
nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. 
 
 

Čl. 10 
Veřejné prostranství 

 
     Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky se rozumí:   
 
- náměstí 5. května, Mírové náměstí, 
- prostranství přilehlé komunikacím Čelákovská, Rooseveltova, Jiřinská, Sedláčkova, 
 U Podjezdu, Mochovská, Masarykova, Zálužská, Haškova + přilehlé pěší komunikace,  
- všechny místní pozemní komunikace, uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky, včetně přilehlých 
pěších komunikací a zelených ploch, 
- park Sady 17. listopadu, park Na Hrádku, park v  ul. Jungmannova, park před Základní školou  
 J. A. Komenského vč. p.č. 686/1 a p.č. 686/3, 677/1, park V Zahrádkách v Záluží, park 
Rooseveltova, Hájek p.č. 2170, park u „Dělnických domků“ p.č. 1787, Nedaniny p.č. 1663/1, park 
V Rybníčkách p.č. 994/92, p.č. 994/93, p.č. 994/95, p.č. 994/96 
- 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 
 1334/1,1333/44 
 715/1, 715/2                                                   - parkoviště u Kulturního domu Čelákovice 
 3230/5 a 3230/6                                             - plocha před nádražím Českých drah 
 994/50, 994/1                                                 -  parkoviště v ul. Spojovací (vedle Penny Marketu) 
 1435/137, 1435/94, 1435/138                        - veřejné parkoviště V Prokopě (u krajské  
                                                                           komunikace č. II/245) 
st.p.č. -662 - dvůr č.p. 109 
77/1, 72/2  
- pozemek v k.ú. Sedlčánky určený parcelním číslem 497/3, 
 
 
_________________________________ 
6)   § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
7)   § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



     V případě takového užívání komunikací a místních komunikací (včetně chodníků, stezek aj.8)), 
které je zvláštním užíváním komunikací ve smyslu zvláštního zákona9), je třeba dodržovat 
ustanovení tohoto zvláštního zákona9). Dále je při užívání veřejného prostranství třeba dbát na 
dodržování příslušných českých a evropských norem10), jsou-li stanoveny.  
 
 

Čl. 11 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

   
     Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto 
užívání fakticky skončilo. 
 
 

Čl. 12 
Ohlašovací povinnost 

 
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství - předpokládanou 
dobu, místo, způsob a výměru užívání, nejméně 5 dní před jeho započetím. V případě užívání 
veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den 
zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem 
uznaný svátek, je poplatník povinen ohlašovací povinnost splnit nejblíže následující pracovní den. 
 
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku další údaje 
uvedené v čl. 21 této vyhlášky.  
 
3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů 
uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů od faktického skončení užívání veřejného prostranství. 
 
4. V případě užívání veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení ostatního druhu dle čl. 
13, odst. 3, písm. e) přiloží poplatník k ohlášení návrh provedení reklamy. 
 
 
 

Čl. 13 
Sazba poplatku 

 
1. Sazba poplatku 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: 
 
                                      za m2 a den                                                                    50 Kč 
 
(pozn.: m2 se rozumí i každý započatý m2, dnem se rozumí i každý započatý den) 
 
 
 
__________________________________  
8)   Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
9)   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
10)  např. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice 
Evropského parlamentu č. 20/1993, ČSN 736/110, ČSN 736/056 
 



2. Sazba poplatku za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a 
služeb (např. restauračních předzahrádek): 
 
    a) v ulicích Masarykova, Stankovského, Sedláčkova, Kostelní, Rybářská, 
       U Kovárny a náměstí 5. května za m2 měsíčně                                                120 Kč 
    b) v ostatních částech města za m2 měsíčně                70 Kč 
 
3.  Sazba poplatku 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)                    1.500 Kč ročně  
 
   b) přenosný reklamní stojan s nabídkou zboží a služeb ostatní 
                                                                                                                                             50 Kč /m2/den  
 
   c) reklama výrobkem podle záboru za každý i započatý m2 půdorysné plochy                      
                                                                                                                                        1.500 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/den   
                   
   e) reklamní zařízení ostatního druhu za každý i započatý m2 půdorysné plochy  
 
                                      za m2 a den                                                                                   75 Kč 
                                    nebo měsíčně                                                                           1.500 Kč  
 
4. Sazba poplatku za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu, 
stavebního zařízení nebo provádění výkopových prací 
 
     za m2 a den:  do  4 dnů                   0 Kč           
  od  5. dne                                  10 Kč 
  
5. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil 
    (toto vyhrazení podléhá označení dopravní značkou s dodatkovou tabulkou s registrační značkou     
     parkujícího vozidla, nebo jinou identifikací poplatníka)  
 
                                                                               ročně                                   1.000 Kč 
 
 
6.  Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných   
    atrakcí (např. technická zábava, zábavná vystoupení – šermíři apod.): 
 
   a) malé atrakce /např. houpačky, střelnice, podlahový kolotoč, malý a velký 
        řetízkový kolotoč, hypodrom, loď, dětská autodráha – osmička/ 
                                    
                                za m2 a den                                                                            20 Kč 
                               nebo za každý i započatý týden                                        800 Kč 
   b) střední atrakce /např. twister, ruské kolo, hydraulika – labutě, drak, lochneska, 
      motokáry, zvonková dráha, hali-gali, video-hry/ 
                                za m2 a den                                                                            30 Kč 
                               nebo za každý i započatý týden                                     1.500 Kč 



   c) velké atrakce /např. autodrom, centrifuga/ 
                                za m2 a den                                                                           40 Kč 
                              nebo za každý i započatý týden                                     3.000 Kč 
 
   - cirkusy malé 100-500 m2 za každý i započatý týden                           2.000 Kč 
                                nebo za m2 a den                                                                  10 Kč 
 
   - cirkusy velké nad 500 m2 za každý i započatý týden                    5.000 Kč 
                                nebo za m2 a den                                                                   10 Kč 
 
   
7.  Za použití veřejného prostranství pro reklamní akce: 
 

                                                                                          10 Kč/m2/den 
                                                                    
 
 

Čl. 14 
Splatnost poplatku 

 
1.  Poplatek je splatný nejpozději v den započetí užívání veřejného prostranství. Pokud tento den 
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen poplatek uhradit 
nejblíže následující pracovní den. 
 
2.  V případě užívání veřejného prostranství delšího 1 rok, je poplatek splatný do 15. ledna každého 
roku.   
 
 

Čl. 15 
Osvobození 

 
1. Poplatek se neplatí: 
 
   a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou11), 
   b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a          
       veřejně prospěšné účely12). 
 
2. Od poplatku za užívání veřejného prostranství se dále osvobozují: 
 
    a) město Čelákovice a jím zřízené organizace, 
    b) umístění zařízení pro poskytování prodeje (umístění stánku, pultů, kiosků, pojízdné 
provozovny), včetně umístění reklamního zařízení v době prodeje, na p.č. 3201/1 v k.ú. Čelákovice 
v době konání trhů, za podmínek stanovených městem Čelákovice pro pořádání těchto trhů, 
   c) skládka pevného paliva nebo stavebního materiálu, pokud bude do 48 hodin odklizena 
  na vlastní pozemek. 
__________________________________ 
11)   § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
12)   § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích 

 
 
 



ČÁST ČTVRTÁ 
 

Poplatek z ubytovací kapacity 
 
 

Čl. 16 
Předmět poplatku a poplatník 

 
1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za 
úplatu13). 
 

2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování 
poskytla (dále jen „poplatník“)14). 
 
 

Čl. 17 
Ohlašovací povinnost 

 
1. Poplatník (dále též „ubytovatel“) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti 
(poskytování přechodného ubytování) ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této 
činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.  
 
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje 
stanovené v čl. 21 této vyhlášky. 
 
3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu 
ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí 
a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy 
do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány 
postupně z časového hlediska15). 
 
 

Čl. 18 
Sazba poplatku 

 
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den              4 Kč 
 
 
 

Čl. 19 
Splatnost poplatku 

 
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. 
 
 
_________________________________ 
13)   § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
14)   § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
15)   § 7 odst. 3 věta druhá zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 tohoto zákona 
 
 



Čl. 20 
Osvobození a úlevy  

 
1. Poplatku nepodléhá: 
    a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužící pro přechodné ubytování studentů a žáků, 
    b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou   
        užívána jako hotelové zařízení, 
    c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům16). 
 

2. Od poplatku je dále osvobozeno ubytování v případě nouze při živelných katastrofách nebo 
krizových stavech. 
 
3. Nárok na úlevu na poplatku mají turistické ubytovny za každé využité lůžko a den                                                                                     
                                                                                                                ve výši           1 Kč 
 
4. Vznik nároku na osvobození nebo úlevu od placení poplatku je poplatník povinen správci 
poplatku oznámit ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na 
osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na 
osvobození či úlevu. 
 
 

ČÁST PÁTÁ 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
Čl. 21 

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti 
 
1. V ohlášení poplatník uvede17) 

 

    a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný   
        identifikátor, byl-li přidělen (IČ, DIČ, RČ), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,  
       popř. číslo datové schránky, e-mail, telefonní spojení a další adresy pro doručování;  
       právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat  
       v poplatkových věcech, 
 
    b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto  
       služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že  
       předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 
 
    c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně  
        skutečností zakládajících nárok na případné osvobození nebo úlevu od poplatkové  
        povinnosti. 
 
2. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede 
kromě údajů požadovaných výše adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování18). 
 
________________________________ 
16)   § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
17)   § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 
18)   § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 



3. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala19). 
 

4. Ohlášení lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena 
uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky20). 
 
 
 

Čl. 22 
Navýšení poplatku 

 
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem21). 
 
2. Nebudou-li poplatky odvedeny správcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří správce 
poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě22). 
 
3. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část 
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku23). 
 

 

 

Čl. 23 
Zrušovací ustanovení 

 
1.  Zrušuje se obecně závazná vyhláška E 2/2011 města Čelákovic, o místních poplatcích, Obecně 
závazná vyhláška E 6/2011 města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 2/2011, o 
místních poplatcích, Obecně závazná vyhláška E 2/2012 města Čelákovic, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška E 2/2011, o místních poplatcích, a Obecně závazná vyhláška E 1/2013 města 
Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 2/2011, o místních poplatcích.  
 
2.  Obecně závazná vyhláška E 2/2013 města Čelákovic, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky E 4/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 2/2013 města 
Čelákovic, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, není tímto dotčena a zůstává v platnosti. 
 
3. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení 
dosavadní obecně závazné vyhlášky E 2/2011, o místních poplatcích, v platném znění.  
 
 
 
_________________________________ 
19)   § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
20)   § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
21)   § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
22)   § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
23)   § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
 
 
 
 



Čl. 24 
Účinnost 

 
     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015. 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
...................................................                                          .....................................................            
           Ing. Miloš Sekyra                                                                         Ing. Josef Pátek 
              místostarosta                                                                                   starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyvěšeno: 30. 6. 2015 
 
 
 
Sejmuto: 16. 7. 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce E 4/2015 města Čelákovic, o místních poplatcích 
 
 

Soupis ulic a místních pozemních komunikací, které jsou veřejným 
prostranstvím pro účely této vyhlášky 

 
28. října 
Alej J. Wolkera                                                                                                             
B. Němcové  
B. Smetany  
Bezejmenná         
Boženy Koutníkové 
Bratří Čapků 
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 
Ke Křížku 



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 Hrázi              
Na Nábřeží              
Na Paloučku 
Na Plácku 
Na Požárech                      
Na Radosti 
Na Stráni 
Na Švihově 
Na Vošverku 
Na Výsluní 
P. Bezruče 
Palackého 
Pátá 
Pavla Ježdíka 
Petra Jilemnického 
Pod Mlejnkem 
Pod Přerovskou cestou 
Pod Skalkou 
Polská 
Pražská 
Prokopa Holého 
Průběžná 
Průmyslová 
První 
Příční 
Přístavní 
Rumunská 
Ruská 
Rybářská 
S. K. Neumanna 
Smetanova 
Sokolovská 
Spojovací 



Stankovského 
Sukova 
Svatopluka Čecha 
Šípková 
Táboritská 
Toušeňská 
Tovární 
Trnková 
Třebízského 
Třetí 
U Dubu 
U Hájku 
U Hřiště 
U Kapličky 
U Kovárny 
U Labe 
U Mlýnské strouhy 
U Mostu 
U Potoka 
U Přívozu 
U Stabenovky 
U Studánky 
U Tratě 
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 Školou 
Zábranská 
Zahradní 
Zárubova 
Zdeňka Austa 
Žižkova 
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