
Přiznání k místnímu poplatku
za užívání veřejného prostranství

Jméno a příjmení / Název firmy

Poplatník

Městský úřad Holice
Odbor správy majetku a výstavby města

o místních poplatcích podle ustanovení § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb. , ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zařízení), ve znění
pozdějších předpisů obecně závazné vyhlášky města Holice č.3/2018 (dále jen "vyhláška").

Adresa

Rodné číslo / IČO Telefon

Způsob užívání
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umístění reklamních zařízení a užívání veř. prostr. pro reklamní akce

umístění zařízení cirkusů a lunaparků a obdobných akcí

vyhrazení trvalého parkovacího místa

užívání místa pro kulturní a společenské akce, pro potřeby tel. a film.  atrakcí

umísťování prodejních zařízení (předzahrádky)

umísťování zařízení sloužící k poskytování služeb

umístění inženýrských sítí

provádění stavebních prací

jiné (vyplňte níže)

Místo užívání

Důvod

Zabraná plocha (započaté m2)

Termín od Termín do

Termín def. úpravy

K přiznání je nutné přiložit situaci (nákres) s vyznačením místa!

Čučiak Jan
Razítko



Datum Podpis

Jméno, adresa a telefon odpovědné osoby za uvedení používaného pozemku veřejného prostranství
do původního stavu, zabezpečení skládky nebo bezpečnostního označení

Rozhodnutí / povolení vydáno dne pod č.j.

Výpočet poplatku

Plocha (m2 ,každý započatý m2)

Počet dnů (každý započatý den )

Sazba (Kč) = Kč dle platné OZV

Výsledná částka poplatku ( zaokrouhlit na celé koruny nahoru) *

* Výpočet: plocha * počet dnů * sazba.

Poplatek byl (bude) zaplacen (způsob zaplacení, např. z účtu, hotově)

Strana 2 z 2

dne

číslo účtu města Holice: 19-1628561/0100
- variabilní symbol: 73
- konstantní symbol: 0308
- specifický symbol: 1343

Užívání veřejného prostranství povoleno (rozhodnutí, souhlas )

ze dne č. j.

Sazba poplatku dle článku 6 uvedené vyhlášky, v platném znění.

Před začátkem použití veřejného prostranství bude Městem Holice vystaveno žadateli “Povolení k užívání
veřejného prostranství“.

K přiznání nutno doložit:
- situační plánek.
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