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Do b rý d en,

tímto Vás prosím o zaslání informací na podkladě zákona č. 106/1999 Sb., týkající se záboru

veřejného prostranství. Konkrétně sejedná o zábor veřejného prostranství reklamním plochou

sdružení SNK, vlastník Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava,

ve správě nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská

87/2891, 716 00 Ostrava, a to pozemek Parcelní číslo 632 nebo 631/1 u objektu č. p. 459 —

Kulturní dům Bartovice (viz. foto č. 1 ze dne 15.9.2022), katastrální území Bartovice a pozemek

Parcelní číslo 1348 nebo 1347 u objektu č.p. 185 — budova pošty v Bartovicích (viz. foto č. 2 ze

dne 15.9.2022), katastrální území Bartovice. Reklamní plocha u budovy pošty navíc je

umístěna v místě určeném pro sdílená kola Nextbike, stanice RAD — U Statku 46775.

Konkrétně Vás žádám o sdělení, kdy a kým byla podána žádost - ohlášení o povolení užívat

takto předmětná veřejná prostranství, kdo a na jak dlouhou dobu povolil uvedená prostranství

takto používat, kdy byl tento zábor veřejného prostranství projednán Radou městského

obvodu Radvanice a Bartovice nebo Zastupitelstvem městského obvodu Radvanice a

Bartovice, vjaké výši byl stanoven poplatek za užívání veřejného prostranství dle zákona č.

565/1990 Sb. o místních poplatcích, kdy a kým byl tento nájem uhrazen.

Foto č. 1
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Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

f 15%] Statutární město Ostrava

\.._.' odbor financí a rozpočtu

Vaše značka:

  
Ze dne: 19.09.2022

Č. j.: RaB/O7559/22/FaR/Bar

Sp. zn.: S—RaB/O7320/22/2

Vyřizuje:

Telefon:

E—mail:

Datum: 30.09.2022

Poskytnutí informací

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice obdržel dne 19. 09. 2022 žádost

žadatele (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informace ve smyslu zákona o informacích.

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se ohlášení a úhrady poplatku za zvláštní užívání veřejného

prostranství k umístění reklamní plochy Sdružení SNK na parcele parc. č. 632 nebo 631/1 a parc. č. 1348 nebo

1347 vše v k.ú. Bartovice.

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor financí a rozpočtu (dálejen „odbor financí a rozpočtu“)

jako povinný subjekt podle § 2 odst.1 lzákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím v platném

znění Vám tímto poskytuje bezplatně požadované informace, které má k dispo7ici a spadají do Jcl 10

působnosti ato informace týkající se místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Rízcní () místních

poplatcích je dle ustanovení § 15 odst. 2 zákonač . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,

řízením v přenesené působností & odbor Financí a rozpočtu je vázán mlčenlivostí, dle ustanovení § 52 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a může poskytnout požadované informace pouze v omezeném

rozsahu.

Sdělujeme tedy. že poplatník ohlásil zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (odbom linancí

&črozpočtu) v souladu s ust Čl. (5), odst. (1), písm. t) obecně závazné vyhlášky statutárního měst a Ostravy

.1 5/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znení, a zároven v souladu s touto

vyhláškou poplatek uhradil. Uplné znění vyhlášky naleznete na webových stránkách:

https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni—picdpisv/vyhlaskv—statutarního-mesta-ostravy a to včetně Přílohy č. 2.

kde jsou uvedeny sazby poplatku.

Dale sdělujeme, že řízení o místních poplatcích je výkonem státní správy (přenesená působnost), a ztoho

duvodu nepřísluší radě městs 'e'ho obvodu ani zastupitelstvu městského obvodu projednávat tuto záležitost.

vedoucí odboru “financí a rozpočtu
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