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Doplně ní informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přís tupu k informacím, ve
mě ní pozdějších pře dpis ů.
Dne 22.7.2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy Vaši Žádost odoplnění poskytnutí
informace podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů. vedená pod č.j. MHMP 1524867/20l9 ( dále jen „žádosť).

K Vaší žádosti Vám odbor daní. poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy sděluje následující:

Předně je třeba rozlišit situaci, kdy se jedná 0 obecné užívání veřejného prostranství a kdy již
půjde o užívání zvláštní. Předmětem místního poplatku je pak skutečnost. se kterou zákon
spojuje poplatkovou povinnost. V případě místního poplatku za užívání veřejného prostranství
se poplatek se platí za zvláštní užívání veřejného prostranství. nejedná se tedy o obecné užívání
veřejného prostranství.

Tímto obecným užíváním se rozumí zásadně bezplatné užívání

veřejného prostranství, např. chůzí (např. procházení se po chodnících nebo vparku) nebo

jízdou (např. jízda dopravními prostředky po pozemních komunikacích), kdy okruh uživatelů
veřejného prostranství je neomezený. Vámi popsaná situace se ničím nevymyká obecnému
užívání komunikace. neboť jde o užívání obvyklým způsobem v rámci běžného účelu
konmnikacc.
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Vámi uváděný způsob zvláštního užívání veřejného prostranství umístěním dočasných staveb
nebo zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb nelze vtomto případě aplikovat.
Zákon o místních poplatcích pod pojmem zařízení rozumí různá přenosná zařízení typu prodejní
stánky nebo pulty, popřípadě stánky — typicky dřevěné stánky na náměstích. Umístění
dopravního prostředku dle našeho názoru nenaplňuje podmínky předvídaná zákonem o místních
poplatcích.

S pozdravem
JUDr. Soňa Thuriová

ředitelka odboru
podepsáno elektronicky
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