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Magistrát města Přerova
Bratrslcí 709134,750 00 Přerov

doporučeně s dodejkou

V Praze ďne 20.7 .2015

věc: žádost o poskytnutí informaci

Identifikace žadatele:

Název subjektu:
ICO:
sídlo:
Sp. Zn.:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel.:-

Yážení,



Z ýše uvedených důvodů se na vás obracíme s žádostí o spolupráci a poskýnutí níže specifikovani-clr
informací.

S ohledem na uvedené lymezeni činnosti -. -c-, _t _

někteých našich čienů obdrželi irrformace o tom, že podle jejich názoru může v některych případech

docházet k provozování podnikatelské činrrosti, zejména k provozování hostinské čirutosti a
ubl,tgyo"'"' služeb vrámci tzv. ,,ubytováni v soukíomí", tedy fenoménu, ltery se každoročně

zvětšuje.. Jsme si vědomi toho, že tato podnikatelská činnost je naprosto v souladu s Českou

1egisiatlvou za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro její výkon.

Tímto si vás tímto dovolujeme ve smyslu zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů požádat o nělderé níže uvedené informace.

V této souvislosti požadujeme především následující informace:

1. sdělení počtu Vámi zaznamenaných subjektů provozujících na základě žirmostenského

oprármění: ,,ubltovací službý' alnebo ..hostinskou činnost" služby tzv. ,,ubYování v

soukromí" (tj. těch, kteří splnili svou zákonrrou povirrnost úhrady místního poplatku z

ubytovací kapacity. či poplatku za lázeňs., nebo rekreační pobyt podle § 7 zákona Č.

565/1990 Sb. o místních popiatcích r-e zněni pozdějších předpisŮ, Dále _jen ..zákomá

povinnost") zarok2-014 a zapnmi čtr,rtletí roku 2015;

2. sdělení počtu Vámi zaznamenaných subjeků. které výše uvedenou zákonnou povimost zarok
2074 a zapwni čtr,rtletí roku 2015 nespiruli (viz kontrolní čirrnost Vašeho Úřadu):

? sdělení, jakým způsobem provádí Váš úřad dohled nad dodržor.áním předmětné zákorné

povinnosti;
4. sdělení, kolik osob se zabývákontrolou a dozorem nad plněním zákonné povirurosti;

5. sdělení, jaké sankce a vjaké struktuře a počtu ukládáte žirmostníkůnprármickým osobám při

zjištění rresplnění zákonné povinnosti (případně rozmezí do jaké r,}še je sankcionujete) a kolik

sankcí (včetně struktury a r,}še) j ste udělili \: roce 2074 a v pnním Čtr' tletí roku 201 5.

Výše uvedené informace budou l1užity výlučně zaúóelemnaplnění úkolŮ a cílŮ našeho sPolku.

V případě potřeby doplnění nebo specifikace této žádosti nás kontaktujte.

Předem děkalji za spolupráci.

S pozdravem


