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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění – informace v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (vyhláška) za období od
25.2.2021 do 31.5.2022

Magistrátu města Děčín (dále jen „povinný subjekt“) byla dne 2.6.2022 doručena žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, od fyzické osoby (dále jen „žadatel“) pana P. Z.
Žadatel požadoval poskytnutí informace za období od 25.2.2021 do 31.5.2022, a to seznamu
dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a zařízení, sloužících pro poskytování
prodeje či služeb, včetně všech poplatníků, kteří užívají veřejné prostranství vymezené
v příloze obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství (vyhlášky), u nichž poplatník ohlásil zvláštní užívání správci poplatku, včetně
náležitostí. Dále žádá o označení poplatníků a jejich dočasné stavby a zařízení, splňující
podmínky po osvobození dle čl. 7 odst. 2 písm. d) vyhlášky, tj. nejsou umístěny na pozemcích
ve vlastnictví města a poplatník má s vlastníkem takového veřejného prostranství upraven
vztah na užívání veřejného prostranství za účelem poskytování prodeje a služeb a dále žádá
o dokumentaci o způsobu výpočtu a úhradě poplatku jednotlivých poplatníků dle čl. 5 odst. 1
písm. b) a c) vyhlášky, případně čl. 5 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky.
Informace byla povinným subjektem poskytnuta žadateli pod č.j. MDC/61725/2022 dne
16.6.2022.
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