
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

  Žádost o poskytnutí informace (podána dne 18.08.2015) na PMŠ a.s.

Žádost o poskytnutí informace o problematice vyhlášky o záboru veřejného prostranství ( kopie 
vyhlášky, odbor, který vede evidenci, příklady/definice , kde se o zábor veřejného prostranství 
jedná).

Poskytnutá informace (dne 24.08.2015):

Město Šumperk nemá schválenou a vydanou obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. Veřejné prostranství je užíváno buď 
v rámci obecného užívání na základě § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, anebo jedná-li se o tzv. zvláštní 
užívání, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb 
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních 
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto 
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových 
a televizních děl, tak v takovém případě je veřejné prostranství, resp. pozemky ve 
vlastnictví města Šumperka tvořící toto veřejné prostranství užíváno na základě 
soukromoprávních smluv.

2)     Soukromoprávní smlouvy dle bodu 1), tzn. smlouvy o nájmu a smlouvy o 
výpůjčce, jménem města Šumperka jako vlastníka pozemků tvořících veřejné 
prostranství uzavírá na základě zmocnění společnost Podniky města Šumperka 
a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk 787 01. Tato společnost tedy vede i 
evidenci těchto záborů – žádosti, dohody, protokoly o vrácení pozemků zpět po 
ukončení záborů atd.).

3)     Příklady záborů jsou uvedeny již pod bodem 1) – co se rozumí tzv. zvláštním 
užíváním. Jedná se o provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a 
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo 
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto 
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových 
a televizních děl. Tento výčet vychází z ustanovení § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož se však nejedná o režim 
zpoplatnění místním poplatkem, právě protože není vydána obecně závazná 
vyhláška, která by tento poplatek zavedla, tak systém využívání ploch veřejného 
prostranství v majetku města Šumperka ve správě PMŠ a.s. schválila dne 
17.03.2011 rada města – usnesení č. 566/11 a 567/11.




