
 

 

               
 
 

Starosta 
 
 

03. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 26.05.2021 

Bod pořadu jednání:   
 
16.         Návrh OZV SML – o místním poplatku za užívání  
              veřejného prostranství 
 

 

Věc:      OZV školské obvody Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 

  
  

Důvod předložení:                               čl.13 odst. 1 písm. s) obecně závazné vyhlášky           
č. 7/2011 (Statut města Liberec) 

Odbor: Kancelář tajemníka 

Zpracoval: Mgr. Pavel Svoboda, tajemník 

Projednáno: Rada MO 19.04.2021  

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:    

Počet výtisků: 

 

 

 

 
Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí bez 
připomínek návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, a ukládá starostovi informovat MML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                                                                                                                 T: 06/2021 
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Důvodová zpráva: 
 
Vedení města se na své poradě dohodlo, že jako podporu podnikatelům v Liberci nebudou v roce 
2021 zpoplatňovány předzahrádky, vystavené zboží před obchody, zařízení a dočasné stavby pro 
poskytování prodeje a služeb, a to ve stejném rozsahu jako v roce 2020. Návrh obecně závazné 
vyhlášky proto v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 pro tyto činnosti stanovuje nulovou sazbu 
poplatku.  
 
V souladu s ust. čl.13 odst. 1 písm. s) obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 (Statut města Liberec) se 
zastupitelstvo městského obvodu vyjadřuje k obecně závazným vyhláškám a nařízením obce.   
 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
byl předložen k projednání orgánům městského obvodu v souladu s ust. čl. 28 Statutu města Liberec 
prostřednictvím tajemníka úřadu městského obvodu. 
 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou usnesením č. 155/04/2021 ze dne 
19.4.2021 vzala na vědomí bez připomínek návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, a uložila starostovi předložit jej k projednání Zastupitelstvu 
Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 
 
 
Příloha materiálu: 
č. 1 – text návrhu obecně závazné vyhlášky 
č. 2 - úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 po zapracování návrhu 

 
 


