
SAZEBNÍK 

výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice ve smyslu §25 odst. 6 

písm. c, d, e zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění. 

schválený Radou města České Budějovice usnesením č. 1595/2019 ze dne 25.11.2019 s platností od 1.1.2020 

Legenda 

- místní komunikace I. a II. tř.: místní komunikace s provozem MHD 

- místní komunikace III. tř.: ostatní místní komunikace 

 

1. pro umístění propagačních nebo reklamních zařízení a prodejních nebo zábavních zařízení nebo předmětů (podle §25 

odst. 6 písm. c) bod 1 a 5 zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění).  

 

1.1. umístění propagačních nebo reklamních zařízení  

 

kategorie komunikace 

Položka 

 

cena v Kč 

cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za 

každý i započatý den 

1.1.1.1. historické jádro města a Lannova tř. celoroční 

sazba reklamní stojka. 

 

             5 000 

 
 

1.1.1.2. historické jádro města a Lannova tř. pololetní 

sazba reklamní stojka 
3 000  

1.1.1.3. historické jádro města a Lannova tř. měsíční sazba 

reklamní stojka 
600  

1.1.1.4. historické jádro města a Lannova tř.(reklamní 

akce, reklamní předměty, apod..) 
 

 

   50 

 
 

 

1.1.2.1. všechny místní komunikace I.,II.,III. tř. celoroční 

sazba reklamní stojka 
2 000  

1.1.2.2. všechny místní komunikace I.,II.,III., tř. pololetní 

sazba reklamní stojka 
1 000  

1.1.2.3. všechny místní komunikace I.,II.,III. tř. měsíční 

sazba reklamní stojka 
400  

1.1.2.4. všechny místní komunikace I.,II.,III. tř. (reklamní 

akce, reklamní předměty, apod.) 
  

25 

1.1.3. vystavení květinového zboží na všech místních 

komunikacích 

 
2 

 

1.2. umístění prodejních zařízení nebo předmětů a předsunutých prodejních míst 

v souladu s nařízením stat.města České Budějovice „Tržní řád“ a příležitostných zařízení k poskytování služeb obyvatelstvu. Tato 

úhrada se neuplatní v případě, kdy je poplatník povinen hradit poplatek za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 

dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 o místních poplatcích, a to pouze při konání trhu na Piaristickém náměstí ve čtvrtek a 

sobotu dle tržního řádu. 

 

kategorie komunikace 

Položka 

cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý 

i započatý den 

 

1.2.1. historické jádro a Lannova tř. 200 

 

1.2.2. všechny místní komunikace I., II., III. tř. 100 

 

1.2.3. historické jádro a Lannova tř. - alkoholické nápoje 400 

 

1.2.4. všechny místní komunikace I., II., III. tř. – alkoholické 

nápoje 
200 

 

1.2.5. historické jádro - předsunuté prodejní místo pro adventní 

prodej 
20 

 

1.2.6. všechny místní komunikace I., II., III. tř. – předsunuté 

prodejní místo pro adventní prodej 

10 



 

1.3. provozování lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí lidové zábavy  

 

kategorie komunikace 

Položka 

cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý i 

započatý den 

1.3.1. všechny místní komunikace   

   10 

 

 

 

1.4. předzahrádky pro restaurační provoz a občerstvení  

 

kategorie komunikace 

Položka 

cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý i 

započatý den 

1.4.1. historické jádro města v termínu od 1.4. do 24.11. 10 

1.4.2 historické jádro města v termínu od 25.11.do 15.1. 20 

1.4.3. historické jádro města v termínu od 16.1. do 31.3. 5 

1.4.4. všechny ostatní místní komunikace I., II., III. tř. 

v termínu od 1.4. do 24.11. 

5 

1.4.5. všechny ostatní místní komunikace I., II., III. tř. 

v termínu od 25.11. do 15.1. 

10 

1.4.6. všechny ostatní místní komunikace I., II., III. tř. 

v termínu od 16.1. do 31.3. 

2 

 

V případě více provozoven různých provozovatelů v jednom objektu, bude rozhodujícím faktorem pro umístění restaurační 

předzahrádky a předsunutého prodejního místa vyjádření vlastníka nemovitosti, který doporučí jednoho z provozovatelů. 

V případě, že vlastník neposkytne své vyjádření a ani nedojde k vzájemné dohodě provozovatelů, budou žádosti předloženy 

k rozhodnutí radě města dle usnesení č. 945/2019 ze dne 15.7.2019. 

 
 

2. pro umísťování a nakládání věcí nebo materiálů podle §25 odst. 6 písm. c) bod 2 zák. č. 13/1997 Sb 

v platném znění. 

nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka 

stavebních hmot nebo paliva apod.) 

 

kategorie komunikace cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý i 

započatý den 
 

prvních 60 dnů nebo 120 dnů v případě celkové rekonstrukce 

Položka 

2.1. všechny místní komunikace 

 

5 
 

další dny nad 60 resp. 120 dnů   

Položka 

2.2. historické jádro města a Lannova tř. 

 

20 

Položka: 

2.3. všechny místní komunikace I., II.,III  tř. 
10 

 

Minimální platby položky 2.1. činí 200,- Kč.  

 

V případě nedodržení lhůty ukončení termínu podle dohody o zvláštním užívání se uplatní zvýšení ceny bez 

ohledu na případné prodloužení termínu uvedeného v dohodě o zvláštním užívání. 
 

zvýšení ceny při nedodržení termínu 

první žádost o prodloužení 50 %  

druhá žádost o prodloužení 200 %  

 

Vedoucí odboru správy veřejných statků může při řádném odůvodnění prodloužení termínu zvýšení ceny 

prominout, odvolacím orgánem je pro tyto případy rada města. 

 

 



3. pro provádění stavebních prací (§25 odst 6 písm. c, d bod 3 zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění)- 

výkopové práce 

 

kategorie komunikace cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý i 

započatý den 

Zvláštní užívání v délce trvání prvých 5 dnů 

položka: 

3.1. všechny místní komunikace  

 

 

5     

Zvláštní užívání v délce trvání od 6 – 20 dne 

položka: 

3.2. všechny místní komunikace 

 

 

10  

Zvláštní užívání v délce trvání nad 20 dnů 

položka: 

3.3. historické jádro města a Lannova tř. 

 

 

50  

Položka: 

3.4. všechny místní komunikace I., II.,III. tř. 
 

30  

 

Poruchy na inženýrských sítích 

položka: 

3.5. všechny místní komunikace  

 

500 Kč/ks  

Protlaky 

položka: 

3.6. všechny místní komunikace  

 

500 Kč/ks  

 

 

Minimální platby pro položky 3.1. a 3.2. činí 500,- Kč. 

 

V případě nedodržení lhůty ukončení termínu se uplatní zvýšení ceny bez ohledu na případné prodloužení 

termínu uvedeného v dohodě o zvláštním užívání 

 

zvýšení ceny při nedodržení termínu 

první žádost o prodloužení 50 %  

druhá žádost o prodloužení 200 %  

 

Vedoucí odboru správy veřejných statků může při řádném zdůvodnění prodloužení termínu zvýšení ceny 

prominout, odvolacím orgánem je pro tyto případy rada města. 

 

Výkopové práce nebudou povolovány v období mezi 15. listopadem a 1. březnem. Výjimku může udělit pouze 

při řádném zdůvodnění vedoucí odboru správy veřejných statků. 

 

 

4. jednorázové finanční náhrady za způsobenou majetkovou újmu (§ 24, odst. 9 zákona 458/2000 Sb. energetický zákon) 

kategorie komunikace cena v Kč za minimálně 1 m2 dotčené plochy 

položka: 

4.1.1. místní komunikace I. kategorie 

 

  1000 *      

položka: 

4.1.2. místní komunikace II. kategorie 

 

                                              500        

položka: 

4.1.3. místní komunikace III. kategorie Cena za sfrézování a asfaltování části dotčené plochy. 

* v případě schválení vstupu do místní komunikace radou města 

a) místní komunikace I. kategorie 

- takto je definovaná místní komunikace či chodník (s asfaltovým a betonovým povrchem) nové či nově rekonstruované a to ve 

stáří do 5ti let včetně 

- ostatní druhy chodníků (např. ze zámkové dlažby) do 2 let po jejich zřízení 

- místní komunikace, kde byla provedena výměna asfaltové vrstvy (odfrézování povrchu a následné položení asfaltového 

koberce) ve stáří do 3 let od této úpravy 

- místní komunikace na kterých byla  provedena údržba povrchu formou regeneračních nástřiků, ve stáří do 5 let od provedení 

této úpravy.  



b) místní komunikace II. kategorie 

takto je definovaná místní komunikace starší než jsou časová omezení kategorie I., na které nebyl proveden žádný vstup za 

účelem stavebních prací a umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním 

pozemku nebo na něm (§25, odst 4., písm. c, bod 3a písm. d) anebo jde o místní komunikaci, která splňovala podmínky 

kategorie I., ale do které byl povolen vstup usnesením Rady Města, dále pak místní komunikace bez viditelných závad 

(výtluků) s kvalitně upravenými překopy max. do 10 %.  

c) místní komunikace III. kategorie 

do této kategorie spadají místní komunikace s výtluky, překopy, kde se již projevil vliv snížení kvality povrchu vyvolané 

stavebními pracemi a obecným užíváním místní komunikace. Plocha překopů nepřesahuje 30 % z celkové plochy místní 

komunikace a nepřesahuje 50 % z celkové plochy chodníku. 

 

5. pro zřizování vyhrazeného parkování (§25 odst 6 písm. c) bod 4 zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění) 

kategorie komunikace cena v Kč za rok za vyhrazené parkování osobního 

vozidla 

položka:                                                           

5.1. centrální oblast mimo historického jádra města 

 

20 000 

položka: 

5.2. ostatní části města 

 

15 000 

položka: 

5.3. invalidní osoby (ZTP, ZTP/P) 

 

100 

 

 

6. pro audiovizuální tvorbu - (§25 odst 6 písm. c) bod 6  

    pořádání akcí - (§25 odst. 6 písm. e) zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění), 

Kategorie komunikace cena v Kč za jednu akci za každý i započatý den 

položka: 

6.1. nám. Přemysla Otakara II. 

5 000 

 

položka: 

6.2. historické jádro města a Lannova třída 
500 

položka: 

6.3. místní komunikace I a II tř. 
300 

 

 

7. umístění stojanu na kola s reklamou do 0,5 m² 

Položka: 

7.1. všechny místní komunikace 

100 Kč/rok 

Stojan na kola bez reklamy 

 500 Kč/rok 

Stojan na kola s reklamou 

 

8. slevy 

8.1. Za podchodné lešení na dobu do 45 dnů může být žadateli poskytnuta sleva až  50%  

  8.2. Statutární město České Budějovice může poskytnout ke zvláštnímu užívání místní komunikace ve svém vlastnictví za sazbu 

100 Kč v těchto případech:  

 

• Jedná se o zvláštní užívání komunikací pro potřeby statutárního města České Budějovice  

• žadatelem je organizace, založená či zřízená městem České Budějovice  

• krátkodobé pronájmy pro zdravotnictví, kulturu, sport a ekologii, charitativní akce 

• akce pořádané pro děti a studenty 

• pronájem pro vyvolaný archeologický výzkum 

• pořádání předvolebního mítinku pro volební strany, hnutí a fyzické osoby-kandidáty, a to v době 90 dnů před termínem voleb 

 

 

 

9. Účelové komunikace 

Pro účely stanovení výše nájemného při uzavírání nájemních smluv, jejichž předmětem nájmu jsou účelové 

komunikace se použijí výše úhrad uvedené v tomto sazebníku. 

 

Příloha č.1: mapka centrální zóny a historického jádra 

Příloha č.2: seznam ulic centrální zóny a historického jádra 


