
M A G I S T R Á T    M Ě S T A 

 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 27. 5. 2010 

  Žádost pana Stanislava Voldřicha o snížení poplatků za užívání 
části chodníku na nám. Českých bratří jako předzahrádky u 

restaurace "Na Kopečku"      

 
Předkládá:  JUDr. Marek Řeháček 

  

Zpracoval:  JUDr. Marek Řeháček 
  

telefon: 485 243 161  

 





Návrh odpovědi pana tajemníka 
 
 
 
 

 
 
Vážený pane Voldřichu, 
 
dne 20. května 2010 jste se obrátil na Zastupitelstvo města Liberec se žádostí, týkající se možného 
snížení poplatků za užívání veřejného prostranství, konkrétně části chodníku na náměstí Českých 
bratří, který slouží jako předzahrádka u Vámi provozované restaurace Na Kopečku. Uvádíte, že 
v současné době řešíte otázku redukce nákladů a jednou z položek, které pravidelně platíte jsou 
také poplatky za předzahrádku, konkrétně 500,- Kč za podání žádosti a 10,- Kč za každý 
čtvereční metr záboru denně (tedy za Vámi uváděných 5 m2 je to denně 50,-Kč). Uvádíte, že tyto 
poplatky za půl roku představují značnou částku a navíc se jedná o zábor chodníku, který podle 
Vašeho názoru ještě žádný chodec nepoužil. Vaši žádost doplňujete i o informaci, že Váš podnik 
využívají kolemjdoucí jako veřejné WC, neboť v místě žádné takové není. 
 
Zastupitelstvo města Liberec bylo s Vaší žádostí seznámeno na svém 5. zasedání dne 27. května 
2010 s tím, že jsem byl pověřen odeslat Vám tuto odpověď s vysvětlením celé situace.  
Poplatky vyměřené na základě rozhodnutí Magistrátu města Liberec o zvláštním užívání 
komunikace jsou vyměřovány podle příslušné legislativy jako výkon státní správy a to pouze se 
souhlasem statutárního města Liberec, který je vlastníkem komunikací tj. i chodníků. Výše 
poplatků je vyměřována pouze v závislosti na době a rozsahu tohoto záboru. Bez souhlasu 
statutárního města Liberec by zřízení předzahrádky vůbec nebylo možné, a v tomto ohledu Vám 
tedy správce komunikací vyšel vstříc. Otázka výše poplatků a jejich možné snížení z důvodů, 
které uvádíte je ovšem věcí, která není v takto individuálním případě v možnostech volených 
orgánů statutárního města Liberec, neboť magistrát při vyměřování poplatků musí postupovat 
pouze s ohledem na platnou legislativu a nemůže v žádném případě posuzovat jednotlivé případy 
podle místních podmínek. Snížení poplatků s ohledem na Vaši ekonomickou situaci či ve vazbě 
na Vámi poskytované služby veřejného charakteru tedy bohužel zákon nepřipouští. Lituji, ale 
bohužel jsem nucen Vám sdělit, že v tomto bodě nemůže zastupitelstvo Vaší žádosti vyhovět. 
 
Vaše žádost je nicméně důvodem pro hlubší analýzu stavu na úseku záborů veřejných 
prostranství a vyměřených poplatků. Magistrát města Liberec, s ohledem na složitou 
ekonomickou situaci řady podnikatelů v pohostinství, bude analyzovat stav této agendy, význam 
poplatků na příjmové části rozpočtu města a případně navrhne orgánům města řešení, jak 
podnikatelům v této oblasti ulehčit jejich situaci. 
 
Vážený pane Voldřichu, podávám Vám tuto informaci a jsem s pozdravem.   
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