HLAVNÍ MĚSTO P RAHA
Adriana Krnáčová
Primátorka hlavního města Prahy

*MHMPXP6J4UTM*
MHMPXP6J4UTM

Praha 8. srpna 2017
Č. j.: MHMP 796169/2017
Počet listů/příloh: 1/2

Věc: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění
pozdějších předpisů - připomínkové řízení.
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
v souladu s čl. 3 odst. 1 Pravidel pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení
hlavního města Prahy schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2273 ze dne 18. 12. 2001,
v platném znění, Vám zasílám k vyjádření návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZV“). Současně zasílám důvodovou
zprávu k tomuto návrhu a její přílohu.
Dovoluji si Vás upozornit, že ve smyslu judikatury Ústavního soudu (např. nález sp. zn. Pl. ÚS
1/05) je v případě zpoplatnění veřejného prostranství nezbytné, aby takto určená místa byla
identifikována zcela jednoznačně. Dle připomínek odboru legislativního a právního Magistrátu
hl. m. Prahy uvedenou podmínku nesplňují některé pasáže přílohy č. 2 OZV. Jedná se zejména
o vymezení prostor v okolí stanic metra, u nichž chybí konkrétnější identifikace. Dále je
nezbytné blíže specifikovat „části“ pozemků a ulic, které mají podléhat zpoplatnění.
V rámci připomínkového řízení je nutné, abyste lépe specifikovali výše uvedené prostory,
nejlépe uvedením parcelního čísla a katastrálního území a danou část pozemku a ulice
konkretizovali.
Upozorňujeme rovněž, že je třeba posoudit a případně ověřit, zda parkoviště je součástí ulice (v
tomto případě není ve výčtu veřejných prostranství samostatně uvedeno), nebo její součástí
není, a proto je nezbytné uvést parkoviště zvlášť v bodě 6. přílohy č. 2 OZV. V případě jeho
nesprávného zařazení či nejednoznačného textu se městská část vystavuje riziku, že nebude
možno za zvláštní užívání parkoviště vybrat místní poplatek.
Navrhované změny se týkají textové části OZV a příloh č. 1 a 2 OZV. Úprava textové části je
navrhována z důvodu zpřesnění textu. Úpravy příloh č. 1 a 2 OZV vychází z požadavků
jednotlivých městských částí uplatněných od dubna 2016 do února 2017, tj. po nabytí účinnosti
OZV, ke kterému došlo 1. 3. 2016.
Dále se navrhuje sjednocení maximálních sazeb stanovených zákonem o místních poplatcích se
sazbami stanovenými v § 2 OZV. Konkrétně u sazby za umístění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí z 50 Kč/m2 /den na 100 Kč/m2 /den a za umístění zařízení sloužících pro
poskytování služeb z 5 Kč/m2 /den na 10 Kč/m2 /den.
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Vaše připomínky k uvedenému návrhu obecně závazné vyhlášky očekávám ve lhůtě do 30 dnů
od obdržení tohoto dopisu.
Připomínky adresujte prosím odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu
novely OZV.
S pozdravem

Adriana Krnáčová
podepsáno elektronicky

Přílohy:
1) Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV
2) Důvodová zpráva včetně přílohy

Určeno starostům
Městských částí hl. m. Prahy 1–57
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