Městský úřad Bystřice
Odbor investic, výstavby a správy majetku
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

Telefon: 317 793 217
E-mail: podatelna@mestobystrice.cz
ID datové schránky: p8xbe7a

Ohlášení poplatníka k místnímu poplatku
za užívání veřejného prostranství
Stanoveno Obecně závaznou vyhláškou města Bystřice č. 5/2019, o místním poplatku, za užívání
veřejného prostranství

Způsob užívání veřejného prostranství
provádění výkopových prací
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
umístění stavebních nebo reklamních zařízení
umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných drobných atrakcí
umístění skládek
vyhrazení trvalého parkovacího místa
užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce
užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

Identifikační údaje poplatníka
Fyzická osoba
Právnická osoba
Jméno, příjmení / Název nebo obchodní firma: ........................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Datum narození / IČ, bylo-li přiděleno nebo souvisí-li záměr s podnikatelskou činností: .........................
.....................................................................................................................................
Místo trvalého pobytu / Adresa sídla, popřípadě adresa pro doručování: ................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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Osoba oprávněna jednat jménem právnické osoby: ..................................................................................
.....................................................................................................................................
Telefon / mob. Tel.: ....................................................................................................................................
Fax / e-mail:

.....................................................................................................................................

Datová schránka: .....................................................................................................................................

Poplatník jedná
samostatně
je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné
příloze
Jméno, příjmení / Název nebo obchodní firma: .........................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Datum narození / IČ, bylo-li přiděleno: ......................................................................................................
Místo trvalého pobytu / Adresa sídla, popřípadě adresa pro doručování: ................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Osoba oprávněna jednat jménem právnické osoby: ..................................................................................
Telefon / mob. Tel.: ....................................................................................................................................
Fax / e-mail:

.....................................................................................................................................

Datová schránka: .....................................................................................................................................

Údaje o užívání veřejného prostranství
Místo užívání:
Katastrální území: .....................................................................................................................................
Pozemek parc. č.: .....................................................................................................................................

Doba užívání:
Od (první den užívání): ............................................ do (poslední den užívání): .......................................
Počet dnů celkem: .....................................................................................................................................

www.mestobystrice.cz

2/5

Rozsah užívání:
Plocha užívaného veřejného prostranství [m2]: .........................................................................................
(Doložte snímkem katastrální mapy s vyznačenými pozemky, se zakreslením požadované plochy a s uvedením výměr.)

Je-li předmětem ohlášení více způsobů užívání veřejného prostranství, poplatník připojuje údaje
obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
ano
ne

Prohlášení:
Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem vyřízení
podané žádosti, po dobu nezbytně nutnou. Beru na vědomí, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů obcí jako správcem údajů naleznete
na https://www.mestobystrice.cz/cs/gdpr/statement/ .

V …………...……………………dne……..…....…….
………………………………………………
podpis
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Výpočet místního poplatku
(vyplňuje správce poplatku)
Číslo jednací:............................................................ ze dne: .....................................................................

Výpočet poplatku:
Plocha užívaného veřejného
prostranství [m2]

Sazba poplatku [Kč/m2/den]

Počet dnů

Výše poplatku [Kč]: ...........................................................................................................................

V Bystřici dne ..........................................................

Správce:

..........................................................

Forma úhrady
Poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem, platební kartou nebo v hotovosti na pokladně
města na Městském úřadě Bystřice nebo na účet města Bystřice vedený u České spořitelny
č. 19-0320036379/0800 nebo jiným způsobem v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 zákona
č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud je možné tuto platbu tímto
způsobem uskutečnit.
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 14 dnů nebo delší nejpozději do 7 dnů od zahájení
užívání veřejného prostranství.
(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 28.2. příslušného roku.
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Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

10 Kč

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

10 Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

50 Kč

za provádění výkopových prací

10 Kč

za umístění stavebních zařízení

10 Kč

za umístění reklamních zařízení

50 Kč

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

25 Kč

za umístění zařízení cirkusů

10 Kč

za umístění skládek stavebního materiálu

5 Kč

- fyzické osoby mohou na základě předloženého stavebního povolení na stavbu rodinného
domu požádat město o užívání 10 m2 zdarma, a to po dobu platnosti stavebního povolení,
maximálně však po dobu 2 let, za každý další m2 přesahující výměru 10m2 sazba poplatku činí
za umístění skládek, které nelze zahrnout do písm. i)

5 Kč
5 Kč

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

10 Kč

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

10 Kč

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10 Kč

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10 Kč

(2) Obec stanovuje za dlouhodobé užívání poplatek paušální částkou takto:
za vyhrazení parkovacího místa pro osobní automobil

200 Kč/měsíc

za vyhrazení parkovacího místa pro nákladní automobil nad 3,5t

600 Kč/měsíc

za každý i započatý vyhrazený m2 pro umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb
a prodeje – venkovní sezení před provozovnou
za každý i započatý vyhrazený m2 pro umístění zařízení sloužících pro předsunutý prodej
za každý i započatý vyhrazený m2 pro umístění zařízení sloužících pro prodej

(3) Dlouhodobým užíváním veřejného prostranství je pro účely této vyhlášky doba užívání delší
než 60 kalendářních dní po sobě jdoucích.

www.mestobystrice.cz

5/5

200 Kč/rok
100 Kč/rok
1000 Kč/rok

