MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Tajemník
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění

Vážení,
k Vaší žádosti ze dne 21. 1. 2016 a k Vašemu doplnění žádosti ze dne 25. 1. 2016 Vám níže sděluji
požadované informace k pozemkům p.č. 2269, 3000/118, 3000/119, 3000/120, 3000/121, 3000/122,
3000/123, 3000/124, 3000/125, 3000/126, 3000/127, 3000/128, 3000/129, 3000/135, 3000/219,
3000/220, 3000/221, 3000/222, 3000/223, 3000/224, 3000/225, 3000/226, 3000/227, 3000/228,
3000/229, 3000/230, 3000/231, 3000/232, 3000/276 a část pozemku 2054/1, vše v kat. území
Mařatice (772925), obec Uherské Hradiště
1. K jakému datu došlo k přiřazení výše uvedených Pozemků do pasportu veřejných
prostranství (dále jen „pasport“)?
Na základě jakého dokumentu (usnesení, rozhodnutí apod.) a kterým orgánem povinného
subjektu bylo rozhodnuto o tom, že budou Pozemky zařazeny do pasportu?
Pozemek parc. č. st. 2269 k. ú. Mařatice není zahrnut do pasportu veřejných prostranství.
Pozemky parc. č. 3000/118, 3000/119, 3000/120, 3000/121, 3000/122, 3000/123, 3000/124,
3000/125, 3000/126, 3000/127, 3000/128, 3000/129, 3000/135, 3000/219, 3000/220, 3000/221,
3000/222, 3000/223, 3000/224, 3000/225, 3000/226, 3000/227, 3000/228, 3000/229, 3000/230,
3000/231, 3000/232, 3000/276 a část pozemku 2054/1 v k. ú. Mařatice byly schváleny jako
veřejná prostranství přílohou Obecně závazné vyhlášky č. 8/2012, kterou usnesením
č. 226/14/ZM/2012 ze dne 10.12.2012 vydalo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště s účinností
dne 1.1.2013.
2. Který subjekt (jméno, příjmení a funkce odpovědné osoby) navrhl a který subjekt (jméno,
příjmení a funkce odpovědné osoby) provedl tento výběr Pozemků pro zařazení do
pasportu?
Který subjekt (jméno, příjmení a funkce odpovědné osoby) odsouhlasil tento výběr
Pozemků pro zařazení do pasportu?
Návrh a výběr pozemků provedlo město Uherské Hradiště, údaje o tom, která konkrétní osoba
vybrala a navrhla zařazení dotčených Pozemků do pasportu veřejného prostranství nelze
dohledat, vydáním obecně závazné vyhlášky návrh schválilo Zastupitelstvo města Uherské
Hradiště v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a
§ 84 odst. 2 písmene h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Uvedené
předpisy ukládají obci právo a povinnost v obecně závazné vyhlášce vymezit veřejné prostranství
na území obce, které je zpoplatněno místním poplatkem. Při vymezení veřejného prostranství
město vycházelo z definice veřejného prostranství dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Dle
definice je zřejmé, že není důležité, kdo je vlastníkem daného pozemku, ale jaké funkce pozemek
plní. O zařazení dotčených pozemků do veřejného prostranství bylo rozhodnuto z důvodu
možnosti regulace společenských vztahů, na nichž má obec jako veřejnoprávní korporace veřejný
zájem. Zařazení pozemků do veřejného prostranství umožňuje na základě obecně závazných
vyhlášek např. ukládat povinnost k ochraně místních záležitostí veřejného pořádku, k ochraně
životního prostředí a udržování čistoty, jakož i oprávnění ukládat pokuty za správní delikty
související s udržováním pořádku na veřejných prostranstvích.
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3. Byl do pasportu v době zařazení těchto Pozemků vybrán i jiný pozemek/pozemky, který
následně nebyl odsouhlasen, aby byl zahrnut do pasportu?
Při aktualizaci pasportu veřejných prostranství, která proběhla z důvodu digitalizace dat a vývoje
zastavěnosti a zastavitelnosti území v souladu se schváleným územním plánem bylo řešeno více
pozemků, které byly nově zařazeny do veřejného prostranství.
4. Jakým způsobem město Uherské Hradiště pečovalo (udržovalo, upravovalo apod.)
Pozemky zahrnuté do pasportu jako veřejné prostranství v období let 2012 až 2015? Kolik
bylo investováno finančních prostředků do péče o uvedené Pozemky ze strany města
Uherské Hradiště za období 2012 až 2015?
Pozemky byly udržovány adekvátně jejich významu a využití. Finanční prostředky vynaložené na
údržbu pozemků nejsou evidovány na konkrétní parcelní číslo, přesné náklady vynaložené na
údržbu dotčených pozemků nelze zpětně vyčíslit.
5. Požádalo město Uherské Hradiště o souhlas jednotlivé vlastníky Pozemků se zařazením do
pasportu veřejného prostranství? A pokud ano, byl jim tento souhlas jednotlivými vlastníky
Pozemků poskytnut? Kdy o tento souhlas požádalo?
Povinnost města vyžadovat souhlas vlastníků se zařazením pozemků do veřejného prostranství
ze zákona nevyplývá.
6. Kolik činila celková vybraná částka za užívání veřejného prostranství za roky 2012 až 2015
na Pozemcích?
Od roku 2013 do roku 2015 neevidovalo město na pozemcích p.č. 3000/118, 3000/119, 3000/120,
3000/121, 3000/122, 3000/123, 3000/124, 3000/125, 3000/126, 3000/127, 3000/128, 3000/129,
3000/135, 3000/219, 3000/220, 3000/221, 3000/222, 3000/223, 3000/224, 3000/225, 3000/226,
3000/227, 3000/228, 3000/229, 3000/230, 3000/231, 3000/232, 3000/276 a části pozemku 2054/1
v k.ú. Mařatice žádnou žádost o zábor veřejného prostranství, ani zde tato činnost nebyla zjištěna,
proto zde nebyly vybrány žádné finanční prostředky za zvláštní užívání veřejného prostranství. V
současné době je řešen na žádost stavebníka zábor pozemků v dotčené lokalitě z důvodu
umístění zařízení staveniště bytové výstavby (Sluneční terasy II. etapa).
7. Kolik činila celková vybraná částka za užívání veřejného prostranství za roky 2012 až 2015
v rámci celého Uherského Hradiště, tzn. za všechny pozemky zahrnuté do pasportu
veřejného prostranství?
Celková částka za užívání veřejného prostranství
2012
1.448.216 Kč
2013
1.861.234 Kč
2014
1.561.684 Kč
2015
1.149.906 Kč
8. Kolik činí roční průměr vybraného poplatku za každý jeden pozemek za období let 2012 až
2015 stanovených poplatků za užívání veřejného prostranství, které město Uherské
Hradiště vybralo za pozemky zahrnuté do pasportu jako veřejné prostranství, tj. za každý
jednotlivý pozemek v pasportu?
Částku vybraného poplatku za zvláštní užívání (zábor) veřejného prostranství nelze průměrovat k
jednotlivému pozemku. Pasport veřejného prostranství nezahrnuje pouze celé pozemky ale i jejich
části. Obdobně ve většině případů není zvláštním užíváním (záborem) dotčen celý jeden
pozemek, ale pouze jeho část, případně je dotčeno více pozemků a jejich částí. Z uvedeného
důvodu není možné sdělit konkrétní adekvátní částku ročního poplatku zprůměrovanou na každý
jeden pozemek.
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9. Kolik činí roční průměr vybraného poplatku za užívání veřejného prostranství, které město
Uherské Hradiště vybralo za každého jednoho poplatníka za období let 2012 až 2015?
Roční průměr vybraného poplatku za užívání veřejného prostranství na jednoho poplatníka:
2012 5.724 Kč
2013 7.024 Kč
2014 4.143 Kč
2015 2.391 Kč
10. Došlo k dnešnímu dni, tj. ke dni 25. 1. 2016, k výběru místního poplatku za uvedené
pozemky (parc. č. St. 2269, 3000/118, 3000/119, 3000/120, 3000/121, 3000/122, 3000/123,
3000/124, 3000/125, 3000/126, 3000/127, 3000/128, 3000/129, 3000/135, 3000/219, 3000/220,
3000/221, 3000/222, 3000/223, 3000/225, 3000/226, 3000/227, 3000/228, 3000/229,3000/230,
3000/231, 3000/232 a část pozemku 2054/1, pozemek parc. č. 3000/224 a pozemek parc. č.
3000/276, vše v kat. území Mařatice, obec Uherské Hradiště), ať již na základě ohlášení ze
strany poplatníka anebo na základě vyměření místního poplatku platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem? A pokud došlo k výběru místního poplatku u těchto
pozemků, kolik činila celková částka místního poplatku, za jaké období byl poplatek
vybrán, od jakého subjektu byl vybrán a za jakým účelem, tzn. konkrétní důvod výběru
místního poplatku?
Ke dni 25.1.2016 k výběru místního poplatku za zvláštní užívání (zábor) veřejného prostranství na
pozemcích 3000/118, 3000/119, 3000/120, 3000/121, 3000/122, 3000/123, 3000/124, 3000/125,
3000/126, 3000/127, 3000/128, 3000/129, 3000/135, 3000/219, 3000/220, 3000/221, 3000/222,
3000/223, 3000/224, 3000/225, 3000/226, 3000/227, 3000/228, 3000/229, 3000/230, 3000/231,
3000/232, 3000/276 a část pozemku 2054/1 v k.ú. Mařatice nedošlo. V současné době je v
dotčené lokalitě řešen na žádost stavebníka zábor veřejného prostranství z důvodu umístění
zařízení staveniště. Na část dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví žadatele se dle
Obecně závazné vyhlášky města Uherské Hradiště č. 6/2015 o místní poplatku za užívání
veřejného prostranství platné od 2. 7. 2015 vztahuje povinnost úhrady místního poplatku.
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