Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání
veřejného prostranství
stanovená dle Obecně závazné vyhlášky města Pece pod Sněžkou č.1/2018, o místních poplatcích
Základní údaje poplatníka:
fyzická osoba
Jméno – příjmení:
Rodné číslo:

IČO:

Adresa poplatníka:
Zaměstnavatel nebo bankovní spojení:
Tel:
právnická osoba
Název firmy:
IČO

DIČ:

Adresa firmy:
Bankovní spojení:
Tel:

Sazba poplatku dle odd.IV vyhlášky za každý i započatý m² a každý i započatý den činí
částku : viz strana 2
Číslo parcely: ………….

Katastrální území: ………………………………

Užívání veřejného prostranství bude využito pro účely :
k písmenu …… …

na ploše m

………..

na dobu od – do ……………

na adrese ……………………………………………………………………………………………
Vyplní MěÚ v Peci pod Sněžkou
Sazba poplatku x doba záboru x m

2

……………………………………….Kč

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný dle čl. 18 , vyhlášky MěÚ č.1/2018 o místních poplatcích.
Nebudou-li poplatky zaplaceny / odvedeny /včas a ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem . Včas nezaplacené / neodvedené/ poplatky nebo jejich nezaplacenou
/neodvedenou / část může obec zvýšit až na trojnásobek,dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů .
V Peci pod Sněžkou dne ……………

Podpis poplatníka:………………………………..

1. Sazba poplatku dle čl. 17 OZV činí pro MěÚ v Peci pod Sněžkou:

a) za umístění dočasných .staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
atd…………………………………………………………
10,- Kč za 1m²
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
10,- Kč za 1 m²
c)

zřízení sloužících pro poskytování prodeje ……………………

100,- Kč za 1m²

d) za provádění výkopových prací ………………………………

3,- Kč za 1m²

e) za umístění stavebního zařízení…….………………

3,- Kč za 1m²

f) za umístění reklamního zařízení ……………………..

100,- Kč za 1m²

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí …..

10- Kč za 1m²

h) za umístění zařízení cirkusů …………………………………..

10,- Kč za 1m²

i) za umístění skládek……………………………………………

10,- Kč za 1m²

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa………………

10,- Kč za 1m²

k- za užívání veřej.prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
m)

10,- Kč za 1m²

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

10,- Kč za 1m²

2. Roční paušální částkou:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 1 vozidlo TAXI

3.000,- Kč

b) vyhrazení trvalého parkovacího místa TAXI-koňský provoz

1500,- Kč

c) vyhrazení trvalého parkovacího místa TAXI-l vagon vláčku

6000,- Kč

d) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro TAXI – rolba

3000,- Kč

e) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro TAXI – skútr

1.000,-Kč

f) umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje

3000,- Kč

g) umístění maloplošného (do 2m²) reklamního zařízení

1000,- Kč

h) umístění velkoplošného zařízení (nad 2m²) reklamního zařízení

2000,- Kč

