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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C  

Odbor majetkové správy 
 

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 
 

 Vážená paní 
 

 

 

 
 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
/7. 9. 2021  CJ MML 192483/21 

SZ CJ MML 185892/21/2 
MSMA/0030/429/21-BO 

O. Bošek/485 243 291 20.9.2021 

Počet listů 15 Počet příloh 2 Počet listů příloh 14  
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, 95/21 - 
 
 
Vážená paní , 
 
 
na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
týkající se pronájmu pozemků za účelem umístění a provozování restauračních předzahrádek a 
zahrádek, Vám sdělujeme následující: 
 
K bodu č. 1: 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC (dále jen „SML“) nepronajímá pozemky za účelem 
umístění a provozování restauračních předzahrádek a zahrádek, ale vydává pouze povolení 
vlastníka k umístění předzahrádek na pozemcích ve svém vlastnictví a to na základě „Směrnice 
rady č. 9 Postup k odsouhlasení umístění prodejních stánků, předzahrádek a výkladu zboží“.  
 
Poplatek za takovéto zvláštní užívání veřejného prostranství je vybírán dle OBECNĚ 
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství na území města Liberec č. 2/2016“. 
 
Přílohou Vám zasíláme pozemky, na kterých jsou umístěny předzahrádky spadající do zóny 
„A“ dle výše uvedené vyhlášky. 

 
K bodu č. 2: 
 
SML nemá stanovené měsíční nájemné za pronájem pozemků za účelem umístění restauračních 
předzahrádek a zahrádek. 
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SML vydalo „OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberec č. 2/2016“, v níž 
stanovilo výši poplatku za užívání předzahrádek. 
 
Poplatek je stanoven pro zónu A ve výši 10 Kč/m2 za každý i započatý den; pro zónu B ve výši 
5 Kč/m2 za každý i započatý den a pro zónu C ve výši 2 Kč/m2 za každý i započatý den a to 
s účinností od 15. července 2016.  
 
Poplatek je platný od doby účinnosti výše uvedené vyhlášky až do současnosti s výjimkou 
období roku 2020, kdy vešla v platnost „OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 5/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Liberec č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na 
území města Liberec“ a s výjimkou období roku 2021, kdy vešla v platnost „OBECNĚ 
ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 3/2021, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství na území města Liberec“, v obou těchto případech byl stanoven poplatek 
ve výši 0 Kč. 
 
K bodu č. 3 a č. 4: 
 
odpověď viz bod 2). 
 
 
S pozdravem 

 
 

 
 
 

 
Ivana Roncová 

           vedoucí oddělení 
  majetkové evidence a dispozic 

 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
příloha: excel – tabulka s pozemky 
 : vyhláška č. 2/2016 v plném znění 


