Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV
Odbor ekonomický a vnitřních věcí
Bokova 315, 530 03 Pardubice

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku
za užívání veřejného prostranství
dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic č. 9/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 (dále jen "vyhláška"), v souladu
se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Poplatník:
jméno a příjmení (fyzická osoba):
nebo…….……………………………………………………………….….…..........................................................................
název firmy (právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo fyzická osoba s oprávněním podnikat):

adresa: ..………………………………………………….…………… r.č. (IČO): ………….……….…………………………………………………….
tel. číslo : .………………………………………………………… e-mail : ………………………………………………………………………….
Bankovní spojení: ……………………………………………… čísla účtů: ………………………………………………………………………..
(čísla účtů u peněžních ústavů užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka)
Způsob užívání:

- provádění stavebních prací, umísťování stavebních zařízení, skládek apod.

Místo užívání: ………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………..………
(obec, katastrální území, ulice, p.p.č…..)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………..
důvod:………………………………………………………………………………………….……............................................................
zabraná plocha ( započaté m2)……………………………………………………………….……..………………………………………………...
termín: od ………………………….…………do………………………………………..termín def. úpravy:………………………………………
jméno, adresa, tel. č. odpovědné osoby:……………………..…….…..……………………………………..…………………………..….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...….
Rozhodnutí / povolení vydáno dne: …………………….…………………..pod č.j………..…………………………………………………..

Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a, že na webových stránkách MO Pardubice IV
(https://www.pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-mo4) jsou uvedeny „Informace o zpracování osobních
údajů“ a v pracovní době jsou k dispozici v kanceláři úřadu.

Datum:…………………………….………………… podpis + razítko:……………………………………………………….…………………………

plocha (m2)

Výpočet poplatku
x
sazba (Kč)
(každý započatý den)
dle platné OZV

x počet dnů
2

(každý započatý m )

= Kč

10,-

Snížení poplatku
Úleva ve výši 50% ze sazby poplatku se poskytuje poplatníku, který užívá veřejné prostranství uvedeným způsobem:
a)provádění výkopových prací, b) umístění stavebního zařízení, c) umístění skládky, 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.

Dle čl. 8 odst. 4 a odst. 5 obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, v platném znění, uplatňuji/ neuplatňuji ** úlevu ve výši 50 % ze sazby poplatku stanovené
v čl. 6 odst. 1 písm. a) této vyhlášky.
**Nehodící škrtněte.
(V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro úlevu ve lhůtě do 30 dnů od ukončení užívání
veřejného prostranství, nárok na úlevu zaniká - § 14a odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném
znění)

Výsledná částka poplatku ( zaokrouhlit na celé koruny nahoru)

…………………………… Kč
Poplatek byl (bude) zaplacen (způsob zaplacení, např. z účtu, pošt. poukázkou, v hotovosti)
………………………………………………………………………dne:………………………………
č. účtu:000019-1205459389/0800 - var. symbol: IČO(r.č.) nebo č.j. - konst. symbol
spec. symbol 1343
Užívání veřejného prostranství povoleno (rozhodnutí, souhlas )
……………………………………………….… ze dne ……………………………. č.j: …………….………………………………….………………

Poplatková povinnost:
Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy započalo zvláštní užívání veřejného prostranství, a zaniká
dnem, který následuje po dni, kdy toto užívání bylo ukončeno a veřejné prostranství bylo uvedeno 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 povinnost nejblíže následující pracovní den. V případě havárie je
poplatník povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději nejblíže následující pracovní den.

Poplatek je splatný do 30 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství, nestanoví-li
vyhláška dále jinak.

