Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správy majetku města, nám. Míru 219, 407 21 Česká
Kamenice

Ohlášení poplatníka k poplatkové povinnosti
za místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatník:

údaje dle registru obyvatel:

Název firmy/Jméno a příjmení: …………………………………………………………………
IČO/dat.nar.:

……………………………čslo účtu……………………………

adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………
místo užívání veřejného prostranství…………………………………………………………
účel užívání veřejného prostranství……………………………………………………………
předpokládaná doba užívání od………………………………do……………………………
předpokládaná plocha v m2

………………………………………………

Investorstavby (název, sídlo:)
IČO:

…

Odpovědná osoba (jméno, příjmení, kontakt)……
Jestliže se liší místo trvalého pobytu od místa stálého bydliště, uveďte kontaktní adresu pro doručování písemností:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Právní důvod nároku na osvobození**:

……………………………………………………
…………………………………………………

Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto ohlášení jsou pravdivé a úplné.
V České Kamenici dne: DD. MM. RRRR
…………..…………………………………
razítko, vlastnoruční podpis poplatníka
(příp. zákonného zástupce)
*) Uveďte v případě osob, které nemohou před správcem poplatku jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost
k právním úkonům. Za nezletilé děti jedná jejich zákonný zástupce, tj, rodič, popř. osvojitel nebo opatrovník.
**) Právní důvod nároku na osvobození je nutno doložit

Výpočet poplatku za užívání veřejného prostranství:
……….m2 x ………….Kč………………počet dní =……………………..Kč
plocha
sazba
doba záboru
celkem k úhradě
Zapsala: Ivana Mašková
V České Kamenici dne:

1)

2)
3)

1)

2)

Čl. 5 OZV č.8/2010
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit1) správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 10 dní před zahájením užívání
veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší 15 dnů, je poplatník povinen splnit
ohlašovací povinnost nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.2)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení3), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.4)
Čl. 6 OZV č.8/2010
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za provádění výkopových prací:
i. do 14 m2 ................................................................................................................. 1,- Kč,
ii. od 15 m2 do 200 m2 ............................................................................................... 0,5 Kč,
iii. od 201 m2 .............................................................................................................. 0,1 Kč,
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje ..................................... 10,- Kč,
c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb ....................................... 10,- Kč,
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje ............................................. 10,- Kč,
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb ............................................... 10,- Kč,
f) za umístění reklamního zařízení..................................................................................... 10,- Kč,
g) za umístění skládek5) ..................................................................................................... 10,- Kč,
h) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí ............................. 5,- Kč,
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ....................................................................... 2,- Kč,
j) za užívání pro reklamní akce ........................................................................................ 10,- Kč,
k) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl .......................................... 10,- Kč.
Město stanovuje poplatek měsíční a roční paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
i. do 10 m2 .................................................................................................... 1500,- Kč/rok,
ii. do 40 m2 .................................................................................................... 2500,- Kč/rok,
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje
maximálně do 25 m2 ............................................................................................... 500,- Kč/rok,
c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb
maximálně do 25 m2 ......................................................................................... 5000,- Kč/rok,
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
maximálně do 10 m2 .......................................................................................... 500,- Kč/měsíc,
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb (např. předzahrádky)
maximálně do 200 m2 ....................................................................................... 50,- Kč/měsíc,
f) za umístění stavebního zařízení
i. do 20 m2 ............................................................................................... 15,- Kč/měsíc/m2,
ii. od 21 m2 do 50 m2 ................................................................................ 10,- Kč/měsíc/m2,
iii. od 51 m2 do 70 m2 .................................................................................. 3,- Kč/měsíc/m2,
iv. od 71 m2 ................................................................................................. 1,- Kč/měsíc/m2,

Čl. 7 OZV č.8/2010
Osvobození
1) Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.6)
2) Dále se od poplatku osvobozují:
a) poplatníci za užití veřejného prostranství do 24 hodin,
b) Město Česká Kamenice a právnické osoby, jichž je Město Česká Kamenice zřizovatelem.

§ 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena
uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“
2)
§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:
„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo
podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu a výměru)
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.“
3)
včetně zániku poplatkové povinnosti
4)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5
)včetně velkokapacitních kontejnerů
6)
§ 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají
osoby zdravotně postižené.“)
1)

