
23. 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 

pozdějších 

předpisů 

 

 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 14. 12. 2017 vydat podle § 44 

odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 281/2009 

Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. I 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 17/2013 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 Sb. hl. m. 

Prahy, se mění takto: 

1. V § 2 odst. 1 písm. d) se částka „Kč 50“ nahrazuje částkou „Kč 100“. 

2. V § 2 odst. 1 písm. f) se částka „Kč 5“ nahrazuje částkou „Kč 10“. 

3. V § 6 odst. 1 písmeno f) zní: „sportovních akcí, na jejichž pořádání poskytuje hlavní 

město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poplatníkovi finanční 

prostředky.“. 

4. Příloha č. 1 zní: 

                                            „Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 

 

1.§ 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky 

   Kč 80 pěší zóna Anděl (oblast vymezena příslušným dopravním značením IZ 6a a IZ 6b) 

a prostor před OC Nový Smíchov v ul. Plzeňská a prostor před obchodním centrem 

Zlatý Anděl v ul. Nádražní a dále ul. VÍTĚZNÁ a ul. ÚJEZD; 

   Kč 40 při umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné 

a prodejního zařízení u příležitosti konání farmářských, velikonočních, vánočních 

a dalších tematických trhů v souladu s platným zněním tržního řádu na Pěší zóně 

Anděl (oblast vymezena příslušným dopravním značením I Z 6 a a I Z 6 b) a p rostoru 

před OC Nový Smíchov v ul. Plzeňská a prostoru před obchodním centrem Zlatý 

Anděl v ul. Nádražní a dále ul. VÍTĚZNÁ a ul. ÚJEZD; 

   Kč 30 na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. MOULÍKOVA, 

NÁDRAŽNÍ, terminálu MHD, nástupiště železniční stanice Praha - Smíchov, lávkou 

přes železniční trať, ul. RADLICKÁ, PLZEŇSKÁ, KARTOUZSKÁ, DRTINOVA, 

HOLEČKOVA, NÁM. KINSKÝCH, ul. ROŠICKÝCH, hranicí mezi městskou částí 

Praha 1 a městskou částí Praha 5 a levého břehu Vltavy; s výjimkou Pěší zóny Anděl 

(oblastí vymezenou příslušným dopravním značením IZ 6a a IZ 6b) a prostorem 

před OC Nový Smíchov v ul. Plzeňská a prostorem před obchodním centrem Zlatý 

Anděl v u l. N ádražní a d ále u l. V ÍTĚZNÁ, u l. Ú JEZD a z áplavové ú zemí n áplavka 

Hořejší nábřeží; 

   Kč 15 při umístění prodejních zařízení u příležitosti konání farmářských, velikonočních, 



vánočních a dalších tematických trhů v souladu s platným zněním tržního řádu 

na NÁM. 14. ŘÍJNA (parc. č. 19/2, 3/4 a 2974/2 všechny k. ú. Smíchov); 

   Kč 10 v záplavovém území náplavka Hořejší nábřeží; 

   Kč 15 ostatní veřejná prostranství; 

 

zařízení sloužící pro poskytování prodeje, umístěná při akcích, na které hlavní město Praha 

nebo městská část Praha 5 poskytuje finanční prostředky – poplatek se nevybírá, všechna 

veřejná prostranství; 

 

2.§ 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky 

kulturní akce, na které hlavní město Praha nebo městská část Praha 5 poskytuje finanční 

prostředky nebo pořádané příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí Praha 5 

– poplatek se nevybírá, všechna veřejná prostranství; 

 

3.§ 2 odst. 1 písm. k) vyhlášky 

Kč 1 v záplavovém území náplavka Hořejší nábřeží; je-li poplatníkem organizace zřízená 

nebo založená městskou částí Praha 5, poplatek se nevybírá, všechna veřejná 

prostranství; 

 

4.§ 2 odst. 1 písm. n) vyhlášky 

volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - poplatek se nevybírá, všechna 

veřejná prostranství. 


