DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 22.2.2016
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Důvod předložení:
Změna ve vymezení zpoplatněných veřejných prostranství
Změna sazby poplatku za užívání veřejného prostranství vyhrazením trvalého parkovacího místa
Změna ve výčtu subjektů od poplatku osvobozených
Základní fakta:
Město Uherské Hradiště má uvedený poplatek již dlouhodobě zaveden, naposledy došlo ke změně
obecně závaznou vyhláškou č. 6/2015 ze dne 15.6.2015. Zmocnění k zavedení tohoto místního poplatku je dáno zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Koncem roku 2015 bylo zástupci zainteresovaných odborů navrženo aktualizovat v mapovém zákresu
vrstvu veřejná prostranství pro účely vyhlášky o místním poplatku. Důvodem je vznik či zánik prostor
majících povahu veřejného prostranství. Zápis z jednání konkretizující změny je přílohou této důvodové zprávy. Vymezení veřejných prostranství je součástí rozhodování zastupitelstva města při vydání
OZV.
V souvislosti s naznačenou potřebou změnit stávající OZV, jejíž nedílnou součástí jsou právě mapy
s vyznačenými zpoplatněnými veřejnými prostranstvími, je navrhována úprava sazby poplatku za užívání veřejného prostranství vyhrazením trvalého parkovacího místa, a to tak, aby sazba již nebyla
jednotná jako dosud pro celé území města, ale výše poplatku se lišila pro střed města - území s nejvyšší sazbou je vymezeno slovním popisem. Návrh reaguje na podhodnocený poplatek za vyhrazení
trvalého parkovacího místa ve městě. Přestože se jedná o poplatek, který není v praxi běžně užíván
z důvodu udržitelnosti maximálního počtu veřejných parkovacích míst, nelze jeho užití v budoucnu
zcela vyloučit. Proto je nutné, aby byla sazba úměrná např. zpoplatněnému parkování v centru města
(cena předplatné parkovací karty je až 18 tis. Kč/rok) a zohledňovala například atraktivitu parkovacího
místa, rostoucí náklady na vybudování parkovacího místa, atd.
(Pro úplnost uvádíme, že sazba poplatku je stanovena v § 4 odst. 4 zákona o místních poplatcích a
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činí až 10 Kč za každý i započatý m užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za
užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných
atrakcí lze zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Poplatek stanovený paušální částkou musí korespondovat denní sazbě.)
Další změna v čl. 7 spočívající ve vypuštění městského informačního centra a informačního centra
mládeže z osvobozených subjektů reaguje na skutečnost, že nemají samostatnou právní osobnost.
Osvobození na místo nich Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, s nímž má město
uzavřenu smlouvu o spolupráci právě i k zajištění činnosti ICM a MIC, by mohlo být posuzováno jako
diskriminace a narušení hospodářské soutěže, jelikož má město uzavřeny smlouvy o spolupráci za
účelem podpory vybraných činností ve městě i s jinými subjekty. Proto se navrhuje osvobodit od tohoto poplatku všechny pořadatele sportovních a kulturních akcí, s nimiž má město uzavřenu takovou
smlouvu o spolupráci. Evidenci smluv vede odbor EKO a smluvními stranami jsou nepodnikatelské
subjekty (viz příloha). Dále je navrženo osvobodit pořadatele akcí, nad nimiž převzal záštitu starosta
města.
Ve vztahu k ostatním osvobozeným poplatníkům (písm.d) a e) se domníváme, že nejde o diskriminaci,
neboť těmto subjektům město přispívá na činnost, přičemž příspěvek by se mu vracel zpět formou
poplatku, přičemž se domníváme, že výhoda osvobození svědčí těm subjektům, jejichž akce pořádané
na veřejném prostranství má město možnost ovlivnit.
Poslední změnou je vložení úpravy možnosti prominutí poplatku z moci úřední dle poslední novely
zákona o místních poplatcích.
Změny jsou vyznačeny ve srovnávacím znění, které je přílohou této důvodové zprávy.
Závěr – rada města doporučila zastupitelstvu města vydat právní předpis města v navrženém znění
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Zpracoval:
Magda Tichá, s využitím materiálů odborů OSI, SMM a KŠS
Právní odbor, odd.právní
10. února 2016
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