Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0116609/KINV
Spisová značka: 2010/MCBS/2016/0111353/2
Vyřizuje: Mgr. Ivana Kincová, tel. 542 526 372
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 21.07.2016

Věc:

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 12.07.2016

Vážený pane
dne 12.07.2016 byla Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) doručena prostřednictvím
podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala náležitosti
dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval následující informace:
- zaslání smlouvy či povolení, na základě kterého bylo povoleno zřízení letního baru a zahrádky
kolem fontány na náměstí Svobody v Brně a za jakou cenu.
K Vaší žádosti sdělujeme následující.
Zřízení letního baru a zahrádky, který jste ve své žádosti blíže specifikoval též fotografiemi, bylo
povoleno dle ust. § 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace. Jedná se o akci „LÉTO
V CENTRU“ povolenou v termínu, rozsahu a za podmínek uvedených v rozhodnutí, které zasíláme
v příloze.
S povolením je spojen správní poplatek dle pol. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč. Tento byl žadatelem uhrazen.
Místní poplatky stanoví obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015, o místních
poplatcích. Dle přílohy č. 4 této vyhlášky není za umístění záboru v rámci kulturních a sportovních
akcí místní poplatek stanoven. Poplatek za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb – dle sazby „E“ – prodej alkoholických nápojů činí u mobilních stánků 100,- Kč/m2/den;
prodej občerstvení, umístění venkovních lednic a mrazicích boxů, dle sazby „D“ činí
60,- Kč/m2/den; prodej potravin 80,- Kč/m2/den. Vzhledem k tomu, že žadatel do dnešního dne
nepodal „Přihlášení (oznamovací povinnost) k místnímu poplatku za užívání veřejného
prostranství“, byla mu zaslána výzva ke splnění ohlašovací povinnosti, aby místní poplatek mohl
být vyměřen.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Ing. Jiří Sodomka
vedoucí Odboru právního a organizačního
ÚMČ Brno-střed
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