
 
22/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 28. 4. 2022 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bod programu č.: 14 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru rozpočtu a financování o připomínky k návrhu 

obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna  

č. 20/2021 o místních poplatcích. 

 

Rada na své 94/VIII. schůzi pod bodem programu č. 11 doporučila Zastupitelstvu souhlasit  

s obecně závaznou vyhláškou, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna  

č. 20/2021 o místních poplatcích, a nepožadovat zpoplatnění zvláštního užívání veřejného 

prostranství pro kulturní a sportovní akce na území MČ Brno-Tuřany.  

 

Přílohy: 

- žádost ORF MMB ze dne 23. 3. 2022 včetně příloh 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany 

 

souhlasí 

 

s obecně závaznou vyhláškou, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna  

č. 20/2021 o místních poplatcích,  

 

a nepožaduje  

 

zpoplatnění zvláštního užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce na území MČ 

Brno-Tuřany. 

 

 

V Brně dne 21. 4. 2022 

 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 

 

 



Statutární město Brno 

Magistrát města Brna 

Odbor rozpočtu a financování 
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VÁŠ DOPIS Č. J.: ---  

 

Všem městským částem 

Statutárního města Brna 

ZE DNE: --- 

NAŠE Č. J.:  MMB/0180944/2022 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE: Mgr. Veleslava Höhnlová 

TELEFON: +420 542 173 289 

E-MAIL: hohnlova.veleslava@brno.cz 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

   

DATUM: 23. 03. 2022  

POČET LISTŮ: 02  

   

   

Návrh OZV statutárního města Brna, kterou se mění OZV statutárního města Brna č. 20/2021, místních 

poplatcích 

 

 

 

V příloze Vám zasíláme podle čl. 77 odst. Statutu návrh OZV o místních poplatcích, která by měla na území 

statutárního města Brna platit od 1. 7. 2022. 

 

Navržené změny se týkají nápravy některých výhrad, které mělo Ministerstvo vnitra ČR k OZV č. 20/2021 ve 

svém posouzení č. j. MV-184227/5-ODK-2021 ze dne 18. 2. 2022. 

Konkrétně: 

- odst. 1, 5, 6 a 7 reagují na upozornění MV na skutečnost, že by nestanovení poplatku v přílohách č.  2 

a 5 pro území některých městských částí mohlo být považováno ze nekorektní; máme za to, že se 

v těchto případech nejedná o osvobození od poplatku, ale o skutečnost, že na území příslušných 

městských částí nebyl poplatek zaveden, proto jsou MČ, které poplatky nevybírají, z příloh vypuštěny, 

- odst. 2 napravuje vytčenou nezákonnost v čl. 8, odst. 4 – odstraněno rozšíření ohlašovací povinnosti 

k poplatku z pobytu nad rámec zákona, 

- odst. 3 napravuje nedostatek, vytčený v článku 17, odst. 3 – dochází k rozšíření osvobození i na jiné 

úplatné smlouvy než nájemní, 

- odst. 4 napravuje možnou diskriminaci, vytčenou v čl. 17, odst. 6 – odstraněno osvobození 

konkrétních právnických osob, změněno na osvobození konkrétních typů záboru veřejného 

prostranství. 

 

Sněm starostů v listopadu 2021 při projednávání návrhu OZV o místních poplatcích vyslovil podnět, podle 

něhož by měl být místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 

vybírán na celém území města (nyní pouze Brno-jih). V minulosti ostatní městské části nechtěly tento poplatek 

vybírat, aby pořádání takového typu akcí na svém území podpořily. 

 

Pokud Vaše MČ bude chtít na svém území od 1. 1. 2023 zpoplatnit zvláštní užívání veřejného prostranství pro 

kulturní a sportovní akce, projednejte, prosím, tento záměr v ZMČ současně s výší sazby (max. 10 Kč/m2/den) 

a informaci o této skutečnosti nám zašlete nejpozději do 30. 10. 2022. 
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Připomínky k nynějšímu návrhu OZV očekáváme do 25. 4. 2022. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Jana Červencová 

vedoucí Odboru rozpočtu a financování 

 

 

PŘÍLOHY 01 návrh vyhlášky 

 02 příloha č. 1 

 03 příloha č. 2 

  

  
 



 

 

 

Statutární město Brno 

Zastupitelstvo města Brna 

 

 

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz 

 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, o místních 

poplatcích  
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Statutární město Brno 

Obecně závazná vyhláška,  

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, o místních 

poplatcích 

 

 

Zastupitelstvo města Brna se na Z8/xx. zasedání konaném dne 17. 5. 2022 pod bodem č. … usneslo vydat na 

základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Změna vyhlášky 

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, o místních poplatcích, se mění a doplňuje 

takto: 

 

(1) V článku 7 odst. 1 se na konci doplňuje věta „Poplatek se vybírá na území městských částí, uvedených 

v příloze č. 2 této vyhlášky.“. 

(2) V článku 8 odst. 4 se text „jako je počet ubytovaných osob a počet dnů ubytování“ zrušuje. 

(3) V článku 17 odst. 3 se za text „nájemní smlouvu4“ vkládají slova „nebo jinou úplatnou smlouvu“. 

(4) Článek 17 odst. 6 zní „Od poplatku jsou osvobozeny výkopové práce, včetně umístění stavebních zařízení 

a skládek souvisejících s těmito pracemi, prováděné za účelem budování, rekonstrukcí, oprav a údržby 

technických sítí ve vlastnictví města Brna, nebo technických sítí, určených k veřejnému užívání“. 

(5) V článku 19 odst. 1 se na konci doplňuje věta „Poplatek se vybírá na území městských částí, uvedených 

v příloze č. 2 této vyhlášky.“. 

(6) Příloha č. 2 se nahrazuje přílohou č. 1 této vyhlášky. 

(7) Příloha č. 5 se nahrazuje přílohou č. 2 této vyhlášky. 

 

Článek 2 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022. 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 

 

 

Mgr. Petr Hladík 

1. náměstek primátorky města Brna 
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Sazby poplatku z pobytu 

  

Městská část Brno - Sazba Kč/den/osoba 

Bohunice  21 

Bosonohy  20 

Bystrc  21 

Černovice 19 

Chrlice   2 

Ivanovice 8 

Jehnice 15 

jih 21 

Jundrov 21 

Kníničky 21 

Kohoutovice 21 

Komín 21 

Královo Pole 21 

Líšeň 21 

Maloměřice a Obřany 21 

Medlánky 50 

Nový Lískovec 17 

Ořešín 15 

Řečkovice a Mokrá Hora 40 

sever 25 

Slatina  12  

Starý Lískovec 21 

střed 21 

Tuřany  5 

Vinohrady 21 

Žabovřesky 18 

Žebětín 20 

Židenice 21 
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Sazby poplatku ze vstupného (v %) a 
osvobození od poplatku     

Městská část Brno - 
prodejní 

akce 
reklamní akce 

prodejní nebo reklamní akce 

 pro děti 
 pro 

důchodce 

 pro členy 
spolků a 

politických 
stran 

místních 
spolků 

Bohunice 15 15 osvobozeny  osvobozeny osvobozeny  osvobozeny 

Bosonohy  15 15 osvobozeny osvobozeny osvobozeny osvobozeny 

Bystrc  20 20 20 20 20 20 

Černovice 5 5 osvobozeny osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  

Chrlice  10 10 10 10 10 10 

Ivanovice 15 15 osvobozeny  osvobozeny  15 osvobozeny  

jih 10 10  osvobozeny osvobozeny  10 10 

Jundrov 10 10 10 10 10 10 

Kníničky 20 20 5 5 5 5 

Kohoutovice 20 20 20 20 20 20 

Komín 10 10 osvobozeny osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  

Královo Pole 10 10 osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  

Líšeň 20 20 osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  

Maloměřice a Obřany 15 15 15 15 15 15 

Ořešín 10 10 10 10 10 10 

Řečkovice a Mokrá Hora 20 20 osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  

střed 20 20 osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  

Tuřany 10 10 osvobozeny  osvobozeny  10 osvobozeny  

Vinohrady 20 20 20 20 20 20 

Žabovřesky 20 20 osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  

Žebětín 15 15 osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  

Židenice 20 20 osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  osvobozeny  

 


