OBECNÍ ÚŘAD LENEŠICE
Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice

ŽÁDOST
o povolení k užívání veřejného prostranství
Jméno a příjmení žadatele / Název právnické osoby* (ŽADATEL):

Rodné číslo / IČ*:

e-mail:
TELEFON:
Adresa / Sídlo podnikání (přesná adresa dle zápisu v OR)*:

Peněžní ústav, číslo účtu
Jméno a příjmení kontaktní osoby, která je oprávněna jednat jménem
firmy v poplatkových věcech:

e-mail:
TELEFON:

Adresa pro doručování písemností:

Žádám tímto o povolení užívání veřejného prostranství:
(zakroužkujte nebo zvýrazněte požadovanou možnost)
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za provádění výkopových prací .................................................................. 2,- Kč,
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje .................... 1,- Kč,
c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb ..................... 1,- Kč,
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje ......................... 10,- Kč,
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb ........................... 10,- Kč,
f) za umístění stavebního zařízení ................................................................... 2,- Kč,
g) za umístění reklamního zařízení ................................................................. 2,- Kč,
h) za umístění zařízení cirkusů ...................................................................... 10,- Kč,
i) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..................... 10,- Kč,
j) za umístění skládek ..................................................................................... 2,- Kč,
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa .................................................... 1,- Kč,
l) za užívání pro sportovní a reklamní akce ................................................. 10,- Kč,
m) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ....................... 10,- Kč.
2) Obec stanovuje poplatek týdenní paušální částkou:
a) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje ................
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb .................
c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje .......................
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb .........................

350,- Kč,
350,- Kč,
350,- Kč,
350,- Kč,

3) Obec stanovuje poplatek roční paušální částkou za umístění reklamního zařízení:
a) do 0,5 m2 (včetně) .................................................................................... 400,- Kč,
b) do 1 m2 (včetně) ..................................................................................... 1000,- Kč,
c) nad 1 m2 ................................................................................................ 2000,- Kč.
URČENÍ MÍSTA A DOBY UŽÍVANÉHO VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Místem záboru veřejného prostranství na území města je: (doplňte ulici, číslo popisné případně číslo
parcely včetně katastrálního území a doložení snímku mapy se zakreslením)
……………………………………………………………………………………………….
Doba užívání veřejného prostranství

od …………………..… do ………………………

URČENÍ ROZSAHU PLOCHY UŽÍVANÉHO VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Zabraná plocha, případně šíře – délka: ………………………………………………….
Zabraná plocha činí celkem ……………m2

počet kusů .............................................

Osvobození od poplatku (zakroužkujte nebo zvýrazněte požadovanou možnost)
1) osvobození dle zákona o místních poplatcích.1) .........................................................................
2) Dále se osvobozuje:
a) obec Lenešice a příspěvkové organizace, u kterých obec Lenešice plní funkci zřizovatele,
b) poplatník při umístění skládky stavebního materiálu, a to po dobu platnosti stavebního
povolení nebo po dobu ohlášeného provádění stavby a u staveb, u kterých není potřeba
povolení nebo ohlášení, pak po dobu nejdéle 10 dnů.2)
stavební povolení č. ....................................... platné do ...................................................
S OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství jsem se seznámil/a
a jejímu znění rozumím.
Datum ……………..

Podpis, případně razítko poplatníka : ……………………………

* nehodící se škrtněte

§ 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství
spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“)
2)
§ 103 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
1)

