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Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna, kterou se mění obecně závazná vyh!áška statutárnĺho
města Brna ě. 1312015, o mĺstníchpoplatcĺch, ve zněnĺ
pozdějšíchzměn

Rada MČ Brno-Bohunice
Mgr. llona Kašparovská

V Brně dne 22.08.2018

Důvodová zpľáva
Dne 03.08.2018 byl na ÚMČ Brno-Bohunice doručen návrh obecně závazné vyhlášky, která ruší
obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 1312015, o místníchpoplatcích, ve znění
pozdějšĺch změn' Návrh obecně závazné vyhlášky byl zpracován odborem rozpočtu a financovánĺ
Magistrátu města Brna. Přílohy obecně závazné vyhlášky byly zpracovány na základě dříve
zaslaných připomĺnek městských částí(na Radě MČ Brno-Bohunice projednáno a schváleno dne
27.06'2018). Předmětem úpravy byla Příloha č. 3 vyhlášky - Veřejná prostranství podléhající
místnĺmupoplatku za užíváni veřejného prostranství.

odbor technických sluŽeb zajistil u přĺslušných odborů ÚnĺČprověření návrhu vyhlášky o místních
poplatcĺch, která zahrnuje _ poplatek ze psů, poplatekza lázeňský nebo rekreačnípobyt, poplatek za
uŽivánĺ veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek za
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částíměsta je z návrhu obecně

záv azné vyhlášky vypuštěn'

k

Zmény Ve vyhlášce vztahujícíse k poplatku za povolenĺ vjezdu s motorovým vozidlem
do vybraných míst a částíměsta jsou v následujících ustanovenĺch:
V oddíle l je poplatek zrušen ve výčtu ostatních poplatků,
V oddíle l je vyňata pasáŽ o správě poplatku, jenŽ vykonává odbor dopravy Magistrátu města
Brna,
V oddíle Vll je zrušen celý text zahrnující: Poplatník a předmět poplatku, Sazby poplatku,
osvobození, Splatnost,
je zrušena příloha č' 7 Seznam právnických osob, pro které je stanoven jednorázový poplatek,
Seznam právnických afyzických osob, jejichŽ vozidla jsou osvobozena od poplatku,
je zrušena přĺloha č' 8 Vymezení částíměsta Brna, do nichŽ je vjezd povolen po zaplacení
mĺstníhopoplatku dle čl. 26 odst. 2 vyhlášky.

-

odbor finanční,odbor majetkový a kontroly, odbor sociální a odbor technických sluŽeb nemajĺ
k návrhu vyhlášky připomínky. Rada Mt doporučuje zastupitelstvu souhlasit s předloŽeným
návrhem obecně závazné vyhlášky o místníchpoplatcích bez připomínek.

Návľh usnesení
Zastupitelstvo Mč Brno-Bohunice

souhlasĺ
s předloŽeným návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, která mění obecně
závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 13ĺ2015, o mĺstníchpoplatcích, ve zněnĺ pozdějŠích
změn, dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou ć' 4 zápisu

ukládá

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

Přílohy: Kopie průvodníhodopisu ze

dne 03.08.2018 včetně návrhu obecně závazné vyhlášky

