Město SEZEMICE
Městský úřad Sezemice
Číslo formuláře: OSMŽP/FO/ 07

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Záznam podatelny – vyplňuje úřad:
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________
Spisová značka:

_________________________ Číslo jednací:

_______________________

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________
Počet listů:

_________________________ Počet listů/svazků příloh:

_______________________

I.A Poplatník – fyzická osoba:
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________
Datum narození: _____________________________
Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________
Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________
Telefon*: _________________________________

Email*:

_____________________________________

Je-li více žadatelů, uveďte jejich data v příloze.

I.B Poplatník – právnická osoba/podnikatel:
Název firmy (včetně uvedení právní formy): ______________________________________________________
Sídlo:

__________________________________________________________________________________

IČO:

_________________________________

Telefon*: _________________________________

Email*:

_____________________________________

Statutární zástupce (zodpovědná osoba): _______________________________________________________

II. Výpočet poplatku:
Poplatník:
Sazba poplatku: ______________________________________
na ploše

___________________m x _________________m

zábor __________________________m2

na dobu od ___________________ do ___________________ počet dní

__________________________

Užívání veřejného prostranství bude využito pro účely, dle článku 6 odst. __________ písm. ___________OZV
Výše poplatku (sazba x doba záboru x m2) _________________ Kč
Správce daně (poplatku):
Sazba poplatku ____________________ Výše poplatku _____________________Kč

III. Místo a druh záboru:
Číslo pozemku: __________________________ Katastrální území: __________________________________
Druh záboru:

_____________________________________________________________________________

Číslo formulář: OSMŽP/FO/ 07

IV. Osvobození od poplatku:
Uplatňuji osvobození od poplatku podle článku 8, odst. ______________ písmene__________________) OZV
Důvod osvobození: _________________________________________________________________________

V. Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací s uvedením výroku:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Číslo jednací __________________________________
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.

V ______________________ dne _________________ Podpis: _____________________________________
Seznam příloh:
Snímek katastrální mapy s vyznačením místa
Jiné: ______________________________________________________________________________

Stanovisko vlastníka nebo správce veřejného prostranství:
Souhlasíme

Nesouhlasíme s užíváním veřejného prostranství:

č. poz. par. _________________ v k. ú. _____________________ o celkové výměře _________________m2
Pozn.: ___________________________________________________________________________________
V ______________________ dne _________________ Podpis: _____________________________________

V Sezemicích dne _______________________ Podpis (razítko): ____________________________________

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství: (vyplní správce poplatku)
Výše poplatku _____________________________Kč

Uhrazen dne _____________________________

*nepovinný údaj

** pokud je rozdílná od trvalého pobytu

Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města:
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/
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Číslo formuláře: OSMŽP/FO/ 07

Sazby poplatku: (podle čl. 5 OZV č. 4/2019)
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

10 Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

10 Kč

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

20 Kč

d) za provádění výkopových prací

10 Kč

e) za umístění stavebních zařízení

5 Kč

f)
g)

za umístění skládek

10 Kč

za umístění stavebního zařízení a skládek určených pro výstavbu veřejně prospěšné stavby na dobu
jednoho roku od vydání příslušného opatření stavebního úřadu vydaného na tuto stavbu

2 Kč

h) za umístění stavebního zařízení a skládek určených na opravu a vybudování inženýrských sítí

2 Kč

i)

za umístění stavebního zařízení a skládek určených na odstraňování havárií

3 Kč

j)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

2 Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10 Kč

l)

20 Kč

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

m) za umístění zařízení cirkusů

10 Kč

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10 Kč

o) za umístění reklamních zařízení

100 Kč

p) za vyhrazení trvalého parkovacího místa

10 Kč

2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu do 100 m2

1.190 Kč/týden

b) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu od 101 do 200 m

2.100 Kč/týden

c) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na plochu nad 200 m

3.500 Kč/týden

2

2

d) za umístění přenosného reklamního zařízení

100 Kč/měsíc

e) za umístění prodejního zařízení jako jsou restaurační stolky a zahrádky sloužící
k občerstvení za každých započatých 10 m2
f)

500 Kč/měsíc

za umístění nepřenosného reklamního zařízení, kde zábor veřejného
prostranství bude do 1 m2

1.200 Kč/rok

g) za umístění reklamního zařízení, kde zábor veřejného prostranství bude nad 1 m

3.000 Kč/rok

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla

1.500 Kč/rok

2

i)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla
1. kde zábor veřejného prostranství bude do 15 m2

3.000 Kč/rok

2. kde zábor veřejného prostranství bude nad 15 m

2

6.000 Kč/rok
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