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Městský úřad Litoměřice 

Kancelář starosty a tajemníka 

Vaše značka:   

Ze dne: 26.05.2020  

 

 

 

č. j.: MULTM/0031017/20/KST/ECh   

Sp. zn.:    

    

Vyřizuje: Bc. Martina Skoková   

Telefon: +420 416 916 206   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz  

Litoměřice 02.06.2020 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážená paní, 

dne 26.05.2020 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o informacích“), týkající se poskytnutí informací o restaurační zahrádce u provozovny 

NONSTOP BAR DESPERÁDO S HERNOU na Pokratické ulici: 

 

Požadované informace: 

1) Žádám tímto o sdělení informace, zda je provozování zahrádky u výše označené 

provozovny prováděno s vědomím majitele pozemku (Město Litoměřice) a za jakých 

podmínek. 

 

2) Současně žádám o sdělení, kdy a na jako dobu byla s provozovatelem či majitelem 

restauračního zařízení uzavřena smlouva o záboru tohoto veřejného prostranství, jaký 

byl účel, zda byl sjednán rozsah záboru a zda je smluvně ošetřen či regulován provoz 

daného záboru, resp. provozní doba, počet stolů a míst k sezení, slunečníků apod. 

 

Poskytnuté informace: 

1) Provozování zahrádky u výše označené provozovny je prováděno s vědomím 

majetkového správce komunikací ve vlastnictví města Litoměřice, kterým je odbor 

územního rozvoje MěÚ Litoměřice. Provozování je prováděno bez povolení zvláštního 

užívání komunikace, o které si provozovatel i přes opakované výzvy OÚR nepožádal. 

Poslední platné povolení skončilo uplynutím doby, na kterou bylo vydáno – do konce 

roku 2015. OÚR stanovil v souhlasu se zvláštním užíváním ze dne 25.10.2018 jako 

podmínku dodržení zachování průchodu chodníku v minimální šíři 1,5 m z důvodu 

zajištění bezpečného pohybu chodců po chodníku a z důvodu provádění letní a zimní 

údržby komunikace. Velikost předzahrádky schválil max. 30 m2. Tento souhlas nebyl 

promítnut do povolení zvláštního užívání komunikace vydávaného příslušným 

silničním správním úřadem, viz vysvětlení v závěru. 

    

2) Město Litoměřice s provozovatelem ani s majitelem restauračního zařízení neuzavřelo 

žádnou smlouvu o záboru veřejného prostranství.  
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Pro vysvětlení uvádíme, že zábory veřejného prostranství jsou řešeny z hlediska místního 

poplatku za zábor ve smyslu § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a to obecně závaznou vyhláškou města vydanou zastupitelstvem podle  

§ 14 uvedeného zákona. Vyhláška mimo jiné stanoví sazby místního poplatku za zábor podle 

účelu záboru a doby jeho trvání. Dále stanoví ohlašovací povinnost poplatníka a splatnost 

poplatku. Na zábor veřejného prostranství tedy poplatník neuzavírá s městem žádnou smlouvu, 

ale je povinen splnit ohlašovací povinnost a uhradit poplatek. Nesplnění této povinnosti je 

přestupkem podle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Při nezaplacení poplatku vyměří správce poplatku (MěÚ Litoměřice) 

poplatek platebním výměrem a může jej i zvýšit. 

Na zábor veřejného prostranství se tedy neuzavírá smlouva ani se nepovoluje, to, na co je třeba 

povolení (a čemu se nesprávně říká „povolení záboru“) je zvláštní užívání komunikace podle 

§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zvláštním užíváním je i umístění prodejních zařízení na komunikaci (předzahrádek 

provozoven). Rozhodnutí, kterým se zvláštní užívání povoluje vydává na žádost příslušný 

silniční správní úřad, kterým je v tomto případě odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ 

Litoměřice. Žadatel musí k žádosti doložit souhlas vlastníka komunikace, kterým je v případě 

místních komunikací město Litoměřice. Majetkovým správcem komunikací ve vlastnictví 

města je odbor územního rozvoje MěÚ Litoměřice. Tento odbor také zajišťuje výběr místního 

poplatku za zábor veřejného prostranství. Ke zvláštnímu užívání komunikace se v některých 

případech vyjadřují také další dotčené orgány, např. dopravní inspektorát Policie ČR, 

v památkové zóně také úřad památkové péče. V rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je 

uvedena doba, na kterou je užívání povoleno, účel užívání, rozsah užívání (plocha), bývá 

uveden i počet stolů, slunečníků, či jiných zařízení (grily, přímotopy, aj.). Provozní doba 

provozovny tímto rozhodnutím regulována být nemůže, zřejmě by ale bylo možné, aby vlastník 

místní komunikace udělil pro zahrádku souhlas jen na určité denní hodiny, ostatně vlastník 

se vyjadřuje (dává souhlas) i k době trvání, účelu a rozsahu zvláštního užívání a jeho podmínky 

pak silniční správní úřad promítne do rozhodnutí.     

 

S pozdravem 

 

 

 

 Bc. Martina Skoková 

 vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

 MěÚ Litoměřice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


