OBECNÍ ÚŘAD MEZOUŇ
IČ 00233587, Mezouň 72, 267 18 Karlštejn

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství
pro vyměření místního poplatku
dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, § 4 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a obecně závazné vyhlášky obce Mezouň č. 1/2010, o místních poplatcích (dále jen „Vyhláška“),
ve znění obecně závazné vyhlášky obce Mezouň č. 1/2011 (účinnost od 6. června 2011).

Údaje o poplatníkovi:
Jméno a příjmení / název firmy: …………………………………………………… Datum narození / IČ: …………………….
Adresa trvalého pobytu / místo podnikání: ………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………….......... E-mail: ……………………………………………………………………………………...
Číslo účtu u bankovního ústavu (jen u podnikatelů): …………………………………………………………………………….

Způsob zvláštního užívání veřejného prostranství (zaškrtněte):
výkopové práce, umístění stavebních zařízení
umístění skládek materiálu (vč. tzv. složiště): ………………………………………………………….

Vyplní poplatník

umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
umístění reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
vyhrazení trvalého parkovacího místa
užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, potřeby tvorby filmových a televizních děl

Specifikace užívaného veřejného prostranství:
Druh veřejného prostranství (zaškrtněte):
náves

veřejná zeleň

pozemní komunikace

ostatní: …………………………………………………………..

Dotčené veřejné prostranství se nachází na pozemku parc. č.: ……………………….………... v k. ú. Mezouň
u nemovitosti č.p. / č.ev.: …………….., nacházející se na pozemku parc. č. /st. parc. č. ……………………….
Užívaná plocha: ………………….... m2 (zabraná plocha viz zákres v plánku, příloha č. 1 tohoto ohlášení).
Doba užívání plochy: od …………..…….…… do …….………..………, tj. …………..……… dnů celkem.
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.
V Mezouni dne …………..…………….. Vlastnoruční podpis poplatníka ……………………………………………………

Vyplní Obecní úřad Mezouň

Vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství:
Užívaná plocha v m2:

Celková výše poplatku:

Sazba poplatku (Kč/m2):

Trvání popl. povinnosti (počet dnů):

Kč (zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru)

Nárok na osvobození od poplatkové povinnosti dle ust. čl. 14 Vyhlášky:

ANO

NE

Poplatek je splatný (dle čl. 13 Vyhlášky) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení
užívání veř. prostranství. Při užívání veř. prostranství po dobu 7 dnů nebo delší je poplatek splatný nejpozději do 7 dnů od
zahájení užívání veř. prostranství. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem.
V případě splnění podmínek stanovených v čl. 12 odst. 1 a 2 Vyhlášky se poplatek za dobu prvních 7 dnů užívání veřejného
prostranství neplatí.
Platební údaje: číslo účtu: 6621131/0100, konst. symbol: 0308, variabilní symbol: rodné číslo nebo č. p. / IČ u podnikatele.
V Mezouni dne …………..…………….. Obecní úřad Mezouň ……………………………………………………
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Poučení:
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství
předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství.
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Příloha č. 1 - Zákres zabrané plochy veřejného prostranství:
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