
 
Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice III 

Odbor ekonomický a vnitřních věcí – úsek ekonomický 
Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice 

 

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle Obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Pardubice č. 9/2019, a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších přepisů 

 
Fyzická osoba ………………………………………………………………...             …………………………………...................... 
                        (jméno, příjmení)       (datum narození) 

 
………………………………………………………………………....……………………………………………………….......................... 
               (trvalé bydliště -adresa, obec, PSČ)      

 
Bankovní spojení ………………………………………………....        číslo účtu ..……………………………………................ 
 
Právnická osoba ………………………………………………………….................         ...…………………………….……......... 
               (název, sídlo)          (IČ) 

 
Jednatel  (pověřená osoba) ….……………………………………………………….............       .………………………………...  
               (jméno, příjmení)                        (datum narození) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................ ......... 

(adresa, obec, PSČ) 

Číslo účtu u peněžních ústavů užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností v případě, že předmět 
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka 
 
Bankovní spojení ………………………………………………..  číslo účtu …………………………………….......................... 

 

Místo užívání veřejného prostranství …………………………………............................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
 
Katastrální území ................................................................................. 
 
Počet m2/počet vyhrazených park. míst ……………………………................ 
 
Začátek užívání ................................................................. 
 
Ukončení užívání .............................................................. 
 
Povolení (rozhodnutí, souhlas) č.j.: ………………………………………................... ze dne: …………………………..... 
 
Výpočet poplatku  

Uplatňuji/neuplatňuji* osvobození/úlevu* od místního poplatku dle č. 8 ( *nehodící se škrtne) 

 

................................................................................................................................................................... 

Celková částka místního poplatku ........................................................................Kč 
(Výpočet poplatku provedený poplatníkem) 

Způsob užívání veřejného prostranství označte X 
❑ výkopové práce 
❑ umístění stavebních zařízení 
❑ umístění skládek 
❑ umístění prodejních zařízení 
❑ umístění reklamních zařízení 
❑ vyhrazení trvalého parkovacího místa 
❑ umístění zařízení sloužících k poskytování služeb   
❑ jiné  



    
 
 
Upozornění: 
Ve smyslu článku 6 odst. 1-5 vyhlášky, je poplatník povinen po ukončení užívání veřejného 
prostranství ohlásit skutečný stav údajů uvedených v ohlášení a dále uvést nárok na osvobození a 
výjimky (článek 8 vyhlášky). 
 
Sazby místních poplatků: 

1. provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, umístění  skládek  

• 10,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den 
Úleva ve výši 50% ze sazby poplatku se poskytuje poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství uvedeným způsobem 
na základě rozhodnutí vydaného podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo se souhlasem vlastníka na zpevněných plochách a veřejné zeleni.. 
2. umístění reklamních zařízení a užívání veřejného prostranství pro reklamní akce  

• reklamní zařízení:  20,- Kč/každý i započatý m2 a každý i započatý den 
3. vyhrazení  parkovacího místa svislou  dopravní značkou   

• osobní vozidlo:   10.000,-  Kč /kalendářní rok/1 parkovací místo 

• nákladní vozidlo do 3,5 t, přívěsy : 12.000,-/kalendářní rok/1 parkovací místo 

• nákladní vozidlo nad  3,5 t:   30.000,-  Kč/kalendářní rok/1 parkovací místo 
4. umístění přenosného reklamního zařízení, jehož půdorysná plocha nepřesahuje 1 m2 

• 200,- Kč/1ks/každý měsíc 

•  20,- Kč/1ks/započatý dne 
5. předzahrádky určené pro poskytování občerstvení za každých i započatých 5 m2 

• 200,- Kč/každý měsíc 

•  20,- Kč/každý i započtený den 
6. umístění prodejního zařízení na mimotržních místech  

• 80,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den 
7. umístění prodejního zařízení v podobě přenosných stolků nebo stojanů před svou prodejnou nebo provozovnou 

za účelem rozšíření prodeje nebo vystavení zboží stejného sortimentu jako v prodejně či provozovně 

• 20,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den  

• 300,-Kč/každý i započatý m2/každý i započatý měsíc 
8. umístění pojízdného prostředku pro poskytování prodeje a služeb vyjma umístění vozidel na pozemních 

komunikacích 

• 10,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den 
9. umístění dočasné stavby a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, jejíž trvání bylo omezeno 

stavebních úřadem na dobu dočasnou 

• 10,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den 

• 60,- Kč/každý i započatý m2/každý měsíc 

         

Poplatková povinnost: 

Poplatek se platí od prvního dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství a trvá a do dne, kdy toto užívání fakticky 
skončilo a veřejné prostranství bylo uveden do stavu způsobilého k řádnému užívání. 

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději v den zahájení užívání 
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit 
ohlašovací povinnosti nejblíže následující pracovní den. V případě havárie je poplatník povinen ohlásit zvláštní užívání 
veřejného prostranství nejpozději nejbližší následující pracovní den. 

Poplatek je splatný do 30 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství, nestanoví-li vyhláška dále jinak. Poplatek za 
umístění reklamních zařízení, za umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb a za 
vyhrazení trvalého parkovacího míst, trvá-li zvláštní užívání veřejného prostranství těmito způsoby alespoň jeden kalendářní 
rok, je splatný do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Poplatek za umístění dočasné stavby a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb je splatný v den užívání veřejného prostranství. 
 

        Poplatek se platí na účet správce poplatku č. 181632479/0300 poštovní poukázkou, převodním 
příkazem nebo hotově přímo v pokladně správce poplatku a je splatný do 30 dnů od ukončení 
užívání veřejného prostranství. 
 

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné. 
 
 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem si vědom/a, že „Informace o zpracování osobních údajů“ jsou 
uvedeny na internetové adrese https://pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-mo3 nebo jsou 
k dispozici u příslušného odboru Úřadu městského obvodu Pardubice III. 

 
 
 
Datum ………………………………………                                         Razítko a podpis……………………………………......... 


