
Zastupitelstvo města Proseč schválilo dne 6. 12. 2011 usnesením č. 6/2011 

nové obecně závazné vyhlášky města Proseč 

všechny s účinností od 1. ledna 2012 

OZV č.2/2011, o zřízení městské policie 

Ve městě Proseč se ke dni 1. 1. 2012 zřizuje Městská policie Proseč. 

 

OZV č.3/2011, o místních poplatcích 

- platnost od 1. 1. 2012 

- touto vyhláškou zavádí město Proseč tyto místní poplatky: 

Poplatek ze psů: 

- platí se ze psů starších 3 měsíců 

- zavedeno osvobození od poplatku pro osoby osamoceně žijící, starší 65 let, na 1 psa 

Poplatek za psa činí ročně za prvního drženého psa 
za druhého a každého 
dalšího drženého psa 

v domech s jedním až dvěma byty 
v Proseči, Podměstí, Záboří 

100 Kč 200 Kč 

v domech s více než dvěma byty v 
Proseči, Podměstí, Záboří 

200 Kč 400 Kč 

v domech s jedním až dvěma byty 
v ostatních místních částech 

50 Kč 100 Kč 

v domech s více než dvěma byty v 
ostatních místních částech 

100 Kč 200 Kč 

 
Poplatek za užívání veřejného prostranství  

- umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, reklamních zařízení, užívání 

prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce    20 Kč / m2 / den 

- skládka stavebního a jiného materiálu na obecním pozemku   2 Kč / m2 / den 

- při konání městských slavností město stanovuje poplatek za každý i započatý m2 a každý i započatý 

den prodejního zařízení:        75 Kč / m2 / den 

- paušální roční poplatek za umístění restaurační předzahrádky do 30m2  500 Kč / rok 

Poplatek ze vstupného 

- vybírá se ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce 10 % 

- nově jsou osvobozeny od poplatku všechny akce pořádané školskými, sportovními, zájmovými nebo 

dobrovolnými organizacemi se sídlem v Proseči nebo místních částech 

Poplatek z ubytovací kapacity 

- nahrazuje rekreační poplatek  

- zavedena jednotná paušální částka pro všechna ubytovací zařízení nabízející přechodné ubytování 

za úplatu na území města Proseč včetně místních částí    100 Kč / lůžko / rok 



OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- platnost od 1. 1. 2012 

- 500 Kč za dospělou osobu s trvalým pobytem nebo rekreační objekt 

- 400 Kč děti do 18 let, nebo studující do 26 let 

- 400 Kč senioři ve věku 70 a více let 

- nově jsou od poplatku osvobozeny osoby min. 6 měsíců v zahraničí, nápravném zařízení, léčebně 

dlouhodobě nemocných nebo dětském domově 

- zachováno osvobození pro nově narozené děti v kalendářním roce 

- zrušeno osvobození pro každého 5. a dalšího člena rodiny 

 

OZV č. 5/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích 

- platnost od 1. 1. 2012 

- úplný zákaz o všech nedělích používání zařízení a přístrojů způsobujících hluk (např. sekaček na 

trávu, cirkulárek apod.), 

- povinnost ukončit venkovní hudební produkci do 2.00 hod 

- ohlašovací povinnost akcí na veřejném prostranství nad 22.00 hod, konání se souhlasem rady města 

- zákaz znečištění ulic - odhazování smetí, nedopalků cigaret, zbytků jídel a jiných odpadků  

- zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek na náměstí, sportovištích, dětských hřištích 

a autobusových zastávkách (více úplné znění vyhlášky) 

- pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný pouze na vodítku 

- zákaz vylepování plakátu mimo určená místa 

 

OZV č. 6/2011 jíž se zakazuje na celém území města Proseč provozovat výherní hrací 

přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 

50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 

pozdějších předpisů 

Úplný zákaz provozování všech typů hracích automatů na celém území města Proseč, platnost od 1. 1. 2012. 

 

 

Podrobné znění všech vyhlášek je na internetové adrese města - www.prosec.cz 


