
 

 

 

 

MĚSTO TRUTNOV 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2021 

 
KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2019,  

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

 
Zastupitelstvo města Trutnov se na svém zasedání dne 13.12.2021 usnesením  

č. ZM_2021-229/5 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 14 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, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška  
č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství: 

 
Článek 1 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
se mění a doplňuje takto: 

1. V čl. 5 odst. 1 se text „Revoluční“ nahrazuje textem „nábřeží Václava Havla“. 

2. V čl. 5 odstavec 2 včetně nové poznámky pod čarou 6a) zní: 

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

 
způsob zvláštního užívání a b 

a) umístění reklamního 
zařízení (k vystavení zboží 
před vlastní provozovnou) 

5 Kč  2 Kč 

b) umístění zařízení pro 
poskytování služeb a 
prodej (předzahrádky) 

3 Kč 2 Kč 

c) umístění stavebních 
zařízení nebo skládek 
v jiných případech, než je 
uvedeno v písmenu f) 

5 Kč  3 Kč 

d) umístění ostatních 
reklamních zařízení a 
pořádání reklamních akcí 

10 Kč  5 Kč 

e) vyhrazení trvalého 
parkovacího místa 

10 Kč  3 Kč 

f) provádění výkopových 
prací, umístění stavebních 
zařízení a skládek 
v souvislosti se 

10 Kč   10 Kč 



zřizováním, obnovou a 
provozováním technické 
infrastruktury6a) 

g) ostatní způsoby 
zvláštního užívání 
neuvedené v písm.          
a) až f) 

2 Kč  2 Kč 

  

 6a) § 2 odst. 1 písm. m) bod 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon)  

 

 
 

Článek 2 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. arch. Michal Rosa v. r. Mgr. Tomáš Eichler v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2021 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 03.01.2022 
 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 


