
Úřad městského obvodu– Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice VI 

odbor ekonomický a správní 
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubic 

 

 

Přiznání 

k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství 

č.j. …………………. 
 

Základní údaje poplatníka 

 

Fyzická osoba 

Jméno – příjmení: 

Rodné číslo: DIČ: 

Adresa poplatníka: 

 

Právnická osoba  

Název firmy:  

IČO: DIČ: 

Adresa firmy: 

Jednatel (pověřená osoba):  

Bankovní spojení:  

Telefon:  

 

Sazba poplatku dle článku 6 obecně závazné vyhlášky m. Pardubice č. 9/2019, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, v platném znění 

Veřejné prostranství bude využito pro účel (účel zvolte dle přílohy) 

K písmenu:  

Počet m2:  

Na dobu od – do:  

Místo užívání veř. 

prostranství: 

 

Katastrální území:  

Snížení poplatku ano /ne (nehodící se škrtněte) a důvod: 

Osvobození od poplatku ano / ne   - na základě práv. před.: 



Výpočet poplatku 

Sazba x doba záboru x m2:  

Sníženo o:  

Konečná výše místního 

poplatku: 

 

 

 

 

Splatnost poplatku 

 

Poplatek se platí na účet správce poplatku (19-1205456399/0800), poštovní poukázkou, převodním 

příkazem nebo hotově přímo v pokladně správce poplatku. Poplatek je splatný dle obecně závazné 

vyhlášky města Pardubice č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném 

znění, do 30 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství. 

Výše uvedený místní poplatek upravuje zákon č. 565/1990Sb. o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, obecně závazná vyhláška města Pardubice č. 9/2019, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, v platném znění. Správa místního poplatku se řídí zákonem 

č. 280/2009Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

…………………………… …………………………… 

Datum razítko a podpis Datum razítko a podpis 

ÚMO Pardubice VI Poplatník 

 

 

 

Vyplní správce poplatku: 

Výpočet MP je v souladu splatnou vyhláškou města 

Pardubic č. 9/2019 ve znění pozdějších předpisů  

ano  - ne 

 

Vyplněním údajů dávám správci místních poplatků, kterým je Úřad městského obvodu - Statutární 

město Pardubice, Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice - Svítkov, 

IČ:00274046 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem 

operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany 

správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost 

vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas 

a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou 

označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly 

poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na 

https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/. 
  

 

 Podpis………………………………. 

 
 
 

https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/


Sazebník k poplatku za užívání veřejného prostranství dle článku č. 6 vyhlášky pro Městský 

obvod Pardubice VI 

 

a) provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení, skládek  

10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den 

  

Úleva ve výši 50 % ze sazby poplatku stanovené v čl. 6 písm. a) této vyhlášky je poskytována 

poplatníku, 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. 

  

b) užívání veřejného prostranství pro reklamní akci  

                                                                       30,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den 

  

c) užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmového a televizního díla 

 10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den 

 

Výše poplatků uvedených pod písmeny d) až i) stanovená pro oblasti: 

 

 Lány na Důlku, Opočínek, Popkovice, Staré Čívice, Svítkov 

  

d) lunaparky a jiné obdobné atrakce  

 150,- Kč za každých započatých 100 m2 a každý i započatý den 

e) umístění zařízení cirkusu  

 100,- Kč za každých započatých 100 m2 a každý i započatý den 

  

f) vyhrazení trvalého parkovacího místa svislou dopravní značkou 

 1. osobní vozidlo 

  6.000,- Kč za parkovací místo a kalendářní rok 

 2.  nákladní vozidlo do 3,5t 

  12.000,- Kč za parkovací místo a kalendářní rok 

 3.  nákladní vozidlo nad 3,5t 

  20.000,- Kč za parkovací místo a kalendářní rok 

 

g) umístění reklamního zařízení,  

  20,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den 

  

h) za umístění přenosného reklamního zařízení, jehož půdorysná plocha nepřesahuje 1 m2 

 20,- Kč za každý i započatý den 

100,- Kč za měsíc 

  

i) umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb 

 

1. předzahrádky určené pro poskytování občerstvení  

   10,- Kč za každých započatých 5 m2 a každý i započatý den 

100,- Kč za každých započatých 5 m2 a měsíc 

2. prodejního zařízení na tržních místech, trzích a tržištích za účelem prodeje vlastních výpěstků 

zahrádkářů, samostatně hospodařících rolníků a zemědělců 

   20,- 20,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den 

3. prodejního zařízení na tržních místech, trzích a tržištích za účelem ostatního prodeje (např. oděvy, 

spotřební zboží, jižní ovoce, zelenina od dodavatelů) 

  30,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den 

4. prodejního zařízení na mimotržních místech 

  50,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den 



5. prodejního zařízení v podobě přenosných stolků nebo stojanů umístěných před svou prodejnou 

nebo provozovnou za účelem rozšíření prodeje nebo vystavení zboží stejného sortimentu jako 

v prodejně či provozovně 

 20,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den  

 100,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý měsíc 

6. pojízdného prostředku sloužícího pro poskytování prodeje a služeb vyjma umístění vozidla na 

pozemních komunikacích 

  10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den 

7. dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb, jejíž trvání bylo omezeno stavebním 

úřadem na dobu dočasnou 

 10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den 

40,- Kč za každý započatý m2 a každý i započatý měsíc 

  

 Poznámka: 

 Podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb na tržištích, trzích, tržních místech 

a předsunutých prodejních místech včetně prodeje z pojízdných zařízení a přívěsů jsou stanoveny 

nařízením Statutárního města Pardubic, o tržním řádu.  

  

  

  

 

Formulář „Přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství“  

vyplní poplatník osobně. Podepíše v úředních hodinách před správcem poplatku v pokladně 

ÚMO Pardubice VI.  

K vyplnění formuláře musí poplatník znát: 

1. Rodné číslo, pokud nebude poplatek uhrazen hned hotově přesnou adresu 

zaměstnavatele, bankovní spojení podnikatelů, telefonní kontakt 

2. Adresu, na které je zábor umístěn, přesnou plochu záboru v m2, dobu záboru 

 

Další informace pro poplatek za užívání veřejného prostranství najdete v obecně závazné vyhlášce 

města Pardubic č. 9/2019 nebo u správce poplatku. 

 


