STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor správy veřejného majetku
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Vážený pan

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

23.4.2012

CJ MML 063590/12/12

Bc. David Novotný/3874

10.5.2012

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím – výlepové plakátovací plochy
Vážený pane,
dovolte mi k problematice Vaší žádosti ze dne 23.4.2012 z pověření p. Lukáše Martina,
náměstka primátorky pro rozvoj a technickou infrastrukturu uvést následující skutečnosti.
Správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství vykonává odbor ekonomiky a
majetku Magistrátu města Liberec, oddělení poplatků a pohledávek, v souladu se zákonem č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 280/2009
Sb., daňový řád, a s obecně závaznou vyhláškou č. 8/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Při správě místních poplatků má oddělení poplatků a pohledávek
postavení správce daně dle § 10 daňového řádu.
Z důvodu povinnosti mlčenlivosti správce daně (zakotveno v § 9 a §§ 52 - 55 zákona
č.280/2009 Sb., daňový řád), nemohou úřední osoby poskytovat informace o poměrech jiných
osob. Viz § 52 odst. 1 a 2 daňového řádu:
„Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom,
co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud
jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní.“
Dále daňový subjekt může správce daně nebo jinou osobu zúčastněnou na správě daní zprostit
povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se ho týkají, a údajů, které byly využity při
dokazování jeho povinností při správě daní, s uvedením rozsahu údajů a účelu zproštění.
Zanikne-li daňový subjekt bez právního nástupce, nebo zemře-li bez dědice, má oprávnění ke
zproštění povinnosti mlčenlivosti ministr financí.
Z výše uvedených zákonných důvodů Vám nemůžeme podat konkrétní odpovědi na otázky č.
1 – 4 Vaší žádosti, týkající se poplatkové povinnosti pana Jiřího Jaroše.
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K bodu 5 uvádíme , že dne 30.1.2012 se uskutečnilo jednání mezi Statutárním městem
Liberec zastoupené odborem správy veřejného majetku a p. Jarošem, na kterém bylo
dohodnuto následující :
„Pan Jaroš souhlasí s tím, že Statutární město Liberec vyklidí z pozemků uvedených
v seznamu výše uvedených smluv, které jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu, na své náklady
prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím třetí osoby plakátovací plochy. Tyto
pak dále uskladní a vydá je na základě žádosti p. Jaroše do 3 měsíců od dnešního dne.“
Odstranění předmětných plakátovacích ploch bylo provedeno bez vzniklých finančních
nákladů nebo jiných finančních závazků vůči Statutárnímu městu Liberec.

Vážený pane, věřím, že výše uvedené informace Vám postačí.

S pozdravem

Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku
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