Městská část Praha 1 9
Uřad městské části,
se sídlem Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 — Kbely

odbor ekonomický
Telefon :284080829, fax :284080815

Č.j.:P19 4534/2019
Vyřizuje: Zdeněk ILLA
e-mail:illaz@kbely.mepnet.cz

V Praze dne 16.7.2019

Věc: Odpověď na žádost o poskvtnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. 2 12.7.2019

Reklamní zařízení umístěná na pozemcích Městské části Praha 19 jsou zpoplatněny podle
přílohy číslo 1 obecně závazné vyhlášky 5/2011 Sb„ Hl. města Prahy o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství „
Sazba poplatku je:
10 Kč za m2 a den u reklamních zařízení s reklamní plochou do 2m2.
70 Kč za m2 a den u reklamních zařízení s reklamní plochou do 15m2 (billboardy)
100 Kč za m2 a den u reklamních zařízení s reklamní plochou nad 15m2 (velké billboardy).

Na pozemcích Městské části se nachází 4 billboardy podél ulice Mladoboleslavská, ostatní
reklamní zařízení jsou charakteru přenosné reklamy na místní provozovny.
Seznam poplatníků a jimi placené částky není možné sdělit. Dle paragrafů 52 až 55 zákona
280/2009 sbírky (daňový řád) musí správce poplatku dodržovat mlčenlivost o jednotlivých
poplatnících. Výběr místních poplatků je kontrolován nadřízeným orgánem — Magistrát
hlavního města Prahy.
Vybrané částky za místní poplatek za užívání veřejného prostranství za reklamní zařízení za
jednotlivé roky:

2018: 180 150,- Kč
2017: 178 270,- Kč
2016: 183110,- Kč

Městská část dále pronajímá plot V ulici Bakovská X Železnobrodská k vyvěšení reklamních
bannerů. Výroba banneru není V ceně. Ceník je uveden na adrese:
https://www.prahal9.02/documents/reklamni plochvhtml
Plotové pole o rozměru 1 x 2 m pro umístění banneru 1,95 x 0,95 m.
~ 1 měsíc 500,-Kč včetně DPH
' 3 měsíce 1 300,—Ké včetně DPH
' 6 měsíců 2 1005—Kč včetně DPH

' u plotových dílů (přednostní místa) l-5 a 20-26 je příplatek + 10%
Reklama je umisťována na základě objednávky (osobně nebo e-mailem) & úhrady vystavené
faktury. K 12.7. 2019 je pronajato místo na 14 reklamních bannerů.
Vybrané částky včetně 21% DPH za pronájem plotu k umístění reklamních bannerů za
jednotlivé roky:

2018: 67 0975— Kč
2017: 56 530,- Kč
2016: 43 540,— Kč

za Městskou část Praha 19

Ing. Zdeněk ILLA
vedoucí ekonomického odboru
úřadu městské části Praha 19

tel: 284080829

