Došlo dne/ č.j.

Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov
odbor ekonomický
tel. 516 499 629, fax. 516 499 634, e-mail: silvie.muckova@adamov.cz, www.adamov.cz

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Základní údaje poplatníka :

* fyzická osoba

* právnická osoba

Jméno a příjmení fyzické osoby / název právnické osoby :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Rodné číslo: ………………………………………………..

IČ : ……………………………………………….

Místo pobytu / sídlo firmy (organizace) : ……………………………………………………………………………..
Doručovací adresa / místo podnikání : …………………….…………………………………………………………..
Číslo účtu, název peněžního ústavu : …………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení odpovědné osoby, adresa, rodné číslo (oprávněné jednat v poplatkových věcech) :
………………………………………………………………..…………………………………………………………..
Telefon / mobil: …………………………………, e-mail: ………………………………………….

Nárok na osvobození:1

ANO

NE

Důvod:2
Výtěžek z akce odveden na charitativní účely: ………………………………………………………………………..
Výtěžek z akce odveden na veřejně prospěšné účely : …………………………………………………………………
Město Adamov (investor) : ………………………………………………..
Organizace zřízené nebo založené Městem Adamov: ……………………………………………………………….

1
2

Zvolené zakroužkujte
Uveďte název organizace nebo účel

1

Sazba poplatku dle čl. 5 vyhlášky Města Adamova č. 1/2020 činí za každý i započatý m 2 a každý započatý
den částku:
viz. strana 3
Užívání veřejného prostranství bude využito pro účely:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
k písmenu …………

na ploše ………………….. m 2

na dobu od – do ……………………………………..

na adrese: ……………………………………………………………………..………………………………………………………
Vyplní Městský úřad Adamov (správce poplatku)
Sazba poplatku x doba záboru x m 2

V …………………….. dne: …………………

……………………………………….
podpis poplatníka

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný dle článku 6 obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, ve znění pozdějších předpisů
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
(dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Poplatek ve výši : ……………..… Kč

zaplacen dne: ……………..…. Doklad číslo : ……………………
Poznámka:

………………………………………………….
podpis správce poplatku
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Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství
dle článku 5 vyhlášky Města Adamova č. 1/2020, ve znění pozdějších předpisů činí:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb (v restauračních zahrádkách
sloužících k občerstvení, apod.) ………………………………………………………………...

10,- Kč/m2/den

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje …………………………….

10,- Kč/m2/den

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ………………………………………

60,- Kč/m2/den

d) provádění výkopových prací …..………..……..…………………………….…..…………..

10,- Kč/m2/den

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

5,- Kč/m2/den

f) za umístění reklamních zařízení …………………..…………………………...….…..……...

10,- Kč/m2/den

g) za umístění skládek ..……………………………………..……………………….……….....

2,- Kč/m2/den

h) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí ………..………………

4,- Kč/m2/den

i)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce …………..………….…………..…..…

10,- Kč/m2/den

j)

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ………….……………………………….….....

10,- Kč/m2/den

k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ……………… 10,- Kč/m2/den

Poplatek paušální částkou:
a)

za umístění reklamního zařízení ………………………………………………………………… 50,- Kč / týden
………………………………………….………………………………………………………… 100,- Kč / měsíc
…………………………………………………..………………………………………………… 1 000,- Kč / rok

b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje: …………………………………… 50,- Kč / týden
………………………………………….…………………………………….…………………… 100,- Kč / měsíc
…………………………………………………..………………………………………………… 1 000,- Kč / rok
c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
(umístění předzahrádek) ………………………………………………………………………… 100,- Kč / měsíc
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