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Věc: Materiál k bodu 6 Návrh obecně závazné vyh!ášky statutárního města
Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna é.2012021o místních poplatcích

Předkladatel
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
Mgr. llona Kašparovská

V Brně dne 30.11.2022

Důvodová zoráva
Na základě návrhů městských částí byla připravena nová obecně závazná vyhláška
o místních poplatcích, která byla na MČ dne 01.11.2022 Magistrátem města Brna, odborem
rozpočtu a financování zaslána, v souladu s ustanovením d'77 odst' 3 statutu k vyjádření.

Zásadní změnou vyhlášky je nahrazení textové přílohy číslo 3 (vymezení prostranství
podléhajícímu poplatku za užívání veřejného prostranství) mapovou přílohou a úpravou
článku 17, bodu 3, kdy od poplatku je osvobozen vlastník nebo nájemce veřejného
prostranství, kteý má s jeho vlastníkem uzavřenou nájemní smlouvu, jinou úplatnou
smlouvu a město Brno (ve vyhlášce obsaŽeno na základě rozsudku ústavního soudu).
Návrh Technických sítí Brno na osvobození smluv o zřizení sluŽebnosti inŽenýrské sítě
nebyl akceptován. Důkazní břemeno je vŽdy na poplatníkovi, zda doloŽí pro osvobození
předmětné smlouvy.

Dálebyl včl' 17,na návrhMČBrno-střed,doplněnodst'7týkající seosvobození umístění
nádob na odpad, tvořících příslušenství k poskytování prodeje a sluŽeb v době pořádání
kulturních a sportovních akcí.

ostatní změny v přílohách vyhlášky se týkají pouze sazeb místních poplatků konkrétních
městských částí.

Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Bohunice schválit, na základě výše
uvedeného, předloŽený návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo MC Brno-Bohunice

souhlasí

s předloŽeným návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2ot2o21o místních poplatcích, kteý je
přílohou č. 5 zápisu

ukládá

vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko na odbor rozpočtu a financování
Magistrátu města Brna.

Přílohy: Kopie průvodního dopisu včetně nové vyhlášky a přílohy č. 3 Veřejná prostranství
podléhající místnímu poplatku za uŽívání VP v MČ
Kopie současného znění obecně závazné vyhlášky


