
 
Zastupitelstvo města Mikulov                               č. 11 

________________________________________________________________ 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne  22.5.2019  
 
Bod programu: 
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 1/2019, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místních poplatcích 
 
Přílohy :   1) důvodová zpráva 

2) návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 1/2019   
 
     
 
 
Materiál byl projednán radou města dne  13.5.2019 a v souladu s jejím 
usnesením je předkládán k projednání ZM. 
 
Návrh na usnesení : 
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mikulov č.  
1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místních poplatcích 
v předloženém znění. 

 
 
 

 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Stejskalová Alena 
 
 
 
 
 
Dne:  13.5.2019 

 
Ing. Klanicová Ingrid 
vedoucí FO  
 
 
 
 
 

 
Rostislav Koštial 
Starosta města Mikulov 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Příloha č. 1 
Důvodová zpráva 
 
K bodu:   
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 1/2019 o  místních     
poplatcích, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místních 
poplatcích. 
 
 
Finanční odbor předkládá radě města návrh změnové vyhlášky č. 1/2019 o místních 
poplatcích.  
 
Změna se týká Čl. 20 – Sazba poplatku. 
 
Důvodem navrhované změny je ta skutečnost, že jako spotřebitelé jsme závislý na 
obchodních řetězcích, zpracovatelích, zprostředkovatelích a obchodnících, přes něž 
je obtížné dohledat původ produktu. Spotřebitelé dnes hledají možnosti jak získat  
zemědělské produkty v místě a tak podpořit drobné zemědělství. Drobní zemědělci 
nabízí spotřebitelům kvalitní a místní produkci. Řada drobných zemědělců se 
domnívá, že „prodejní místo“  - poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 
40,- Kč/m2/den je nepřiměřený a proto navrhujeme rozčlenit 
místní poplatek za užívání veřejného prostranství následně:  
 

1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného 
prostranství: 

 
a) za umístění dočasného zařízení sloužící pro poskytování prodeje                                     

             40,- Kč                             

b)  za umístění dočasného zařízení sloužící pro poskytování prodeje  
zemědělských přebytků, ovoce, zeleniny včetně její sadby, semena, 
okrasné užitkové ovocné keře a stromky, trvalky, balkonové a užitkové 
rostliny, letničky, skalničky, květiny a bylinky.  

              10,- Kč 

Místní poplatek  při záboru  jednoho “prodejního místa“ cca 10m2 by  činil 
100,- Kč. 

Město Mikulov tak podpoří a vytvoří příznivé podmínky pro prodej jejich 
výrobků a  oživí prostor Náměstí v souladu se Strategickým plánem 
rozvoje města.       

 
 



 
 
Podotýkáme, že návrh OZV byl konzultován a zaslán  na Obor dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra k posouzení zákonnosti. 
 
V Mikulově dne  6.5.2019 
 
 
 
 
 



Město Mikulov 

Zastupitelstvo města Mikulov 

Obecně závazná vyhláška  

č. 1/2019, 

             kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místních poplatcích 

Zastupitelstvo města Mikulov se na svém zasedání dne 22.5.2019 usnesením č……. usneslo 
vydat 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“):  

Čl.1 

Obecně závazná vyhláška č. 9/2017 ze dne 13.12.2017 se mění takto: 

Čl. 20 zní: 

Sazba poplatku 
 

1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství: 
 

a)  za umístění dočasného zařízení sloužící pro poskytování prodeje                  40,- Kč
                              

b)  za umístění dočasného zařízení sloužící pro poskytování prodeje  zemědělských 
přebytků, ovoce, zeleniny včetně její sadby, semena, okrasné užitkové ovocné keře 
a stromky, trvalky, balkonové a užitkové rostliny, letničky, skalničky, květiny a 
bylinky. 

               10,- Kč
        

c)   za umístění zařízení sloužící pro poskytování služeb                                           10,- Kč                                                                                                                 

    

d )  za provádění výkopových prací                           5,- Kč 

 

e)  za umístění stavebního zařízení                        5,- Kč 

 

 



 

 

f)  za umístění skládky                                5,- Kč 

g)  za umístění reklamního zařízení – přenosné (stojany, tabule)                          5,- Kč  

h)  za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 

      - cirkusový stan                    2,- Kč 

      - kolotoč, atrakce                         10,- Kč 

      - nevýherní hrací přístroje a střelnice                                               10,- Kč 

      - ubytovací maringotky, přívěsy a karavany                 5,- Kč  

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  
v době konání Pálavského vinobraní: 

  - kolotoč, atrakce                                                                              30,- Kč  

  - nevýherní hrací přístroje a střelnice                                               30,- Kč  

  - ubytovací maringotky, přívěsy a karavany                                    10,- Kč 

 

i)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce  
a reklamní akce                    5,- Kč 

 

j)  za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových  
a televizních děl            10,- Kč  

 

k) za umístění dočasné stavby nebo zařízení k poskytování 

 služeb u pohostinských a restauračních provozoven, 

 rozšiřující jejich provozní kapacitu (předzahrádky)           1,- Kč 

      

2) Město stanovuje poplatek paušální částkou takto: 
a) za umístění reklamního zařízení – přenosné (stojany, tabule)       100,- Kč/měsíc 

         1000,- Kč/rok 

             b) vyhrazení trvalého parkovacího místa           700,- Kč/měsíc 
     6000,- Kč/rok 

 



 

c) Za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí (kolotoče, atrakce, nevýherní 
přístroje a střelnice, ubytovací maringotky, přívěsy a karavany) v areálu Amfiteátru v době 
konání Pálavského vinobraní, včetně doby před a po této akci (pokud jde o souvislou, 
nepřerušenou dobu umístění, včetně nezbytné přípravy  
a demontáže atrakcí), která bude trvat týden      

          130 tis. Kč/týden 

 

      Čl.2 
                                                      Účinnost 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ………………………………..     ……………………………. 
       Bc. Leona Alexová, MBA             Rostislav Koštial 
           místostarosta                                                                  starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:………………………………………………… 
 
 
 
Sňato z úřední desky dne:……………………………………………………… 
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