
Obec Dolní Tošanovice  
Dolní Tošanovice č. 121, 739 53 Hnojník 

 
 

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství 
 
Název obchodní firmy (právnická osoba, fyzická osoba podnikající) .....................................  

……………...……………………………….......................................   Tel.č.: …………………………………………… 

Sídlo/místo podnikání: ..........................................…………………………………………………………………      

Adresa provozovny: ................................................................................................................... 

IČ: ……………………………………… 

Adresa pro doručování ………………………………………………………………………………………………………….. 

Číslo účtu: …………………………...................................……………………………………  ………………………… 

Za obchodní firmu jedná: ..……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Jméno a příjmení fyzické osoby:  ………………………………………………………………………………………… 

RČ:…….……………………….…      Tel.č.:………….............……… 

Místo pobytu: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování :………………………………………………………………………………………………….. 

Číslo účtu: ……………………………............................................................................................. 

Zastoupena  - na základě plné moci: 

a) fyzickou osobou - Jméno a příjmení osoby: ......………………………………………………………… 

...................................................RČ:…….……………………….…    Tel.č.:…………………………………… 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) právnickou osobou - Název právnické osoby: ................................................................ 

......................................……………...………………………………   Tel.č.: ………………………………………… 

Sídlo: ……………………………………………     IČ: ………………………………………………………………………….. 

 

Oznamuji zvláštní užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011  
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění 

 
a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje /za umístění stánku, prodejního pultu, 
kiosku nebo jiného zařízení včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží/ 
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (mimo venkovního posezení sloužící 
k občerstvení) 
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (venkovní posezení sloužící k občerstvení)    
e) za umístění skládek, stavebních zařízení a provádění výkopových prací          
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 
g) za umístění zařízení cirkusů 
h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 
i) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 
j) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 



Obec Dolní Tošanovice  
Dolní Tošanovice č. 121, 739 53 Hnojník 

 
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
l) za umístění reklamního zařízení 
 
Místo zvláštního užívání veřejného prostranství (ulice)  ………………………………….                                                                                                               

Způsob užívání:………………………………………………..…………………………… 

Parc. č. …………………………………………………..…      k. ú.……………………… 

Výměra:  ………………………   m2 

Doba od ……..……………      do ……………………    počet dnů    …………………….. 

 
Potvrzuji tímto, že oznámím každou skutečnost (rozsah, dobu trvání apod.), která má vliv na výši 
poplatku, a to nejpozději v den jejího vzniku.   
 
 
V Dolních Tošanovicích dne .………...............                        …………………………… 
                                                                                             Podpis oprávněné osoby 
                                                                                              Razítko   
 
 
Skutečná doba zvláštního užívání veřejného prostranství – pokud nastala změna, jak je výše 
uvedeno: 
 
Rozhodnutí nebo povolení č.j. ………………………..  ze dne ……………………..…… 

Výměra  ……………………….   m2 

Doba od ………………..…      do ……………………    počet dnů    .………..….. 

Přerušení od  ……………..      do …………………….   počet dnů     ………….…. 

 
 
V Dolních Tošanovicích,  dne ….......................                          ………………………….. 
                                                                                             Podpis oprávněné osoby  
                  Razítko                            
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Příloha 

 

Výpis z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku,  

 užívání VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ: 

 

Předmět poplatku, poplatník 

 Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a 

zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo 

reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 

skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, 

sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.1  

 Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 

veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.2 

Veřejné prostranství 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, za která jsou 

považována všechna prostranství před veřejnými budovami/škola, obecní úřad, TJ areál/ místní 

komunikace. (konkrétní parcelní čísla – příloha č. 1OZV 2/2011) 

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, 

kdy toto užívání fakticky skončilo.  

 

Ohlašovací povinnost 

 Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání 

veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného 

prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny včetně je 

povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného 

prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je 

poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. 

 Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 

této vyhlášky. 

 Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav 

údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů. 

 

Sazba poplatku 

 Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

                                                 
1
 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

2
 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



Obec Dolní Tošanovice  
Dolní Tošanovice č. 121, 739 53 Hnojník 

 
a) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků 

a jiných obdobných atrakcí za m2 a den   2,- Kč 

 

 Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto: 

b) Za použití veřejného prostranství k umístění stánku, pultů, kiosků k prodejním 

účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystavovaného zboží: 

i) Za trvale umístění ročně za m2  40,- Kč 

ii) Za krátkodobé používání do 30 dnů na místě k tomuto 

účelu určenému za m2 5,- Kč  

  

c) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení: 

i) Reklama restauračního zařízení ročně 400,- Kč 

ii) Reklama ostatních služeb ročně 200,- Kč 

 

d) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně 150,- Kč 

 

Splatnost poplatku 

 Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný nejpozději v den zahájení užívání 

veřejného prostranství. 

 Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 2 je splatný do 15 dnů ode dne doručení 

rozhodnutí o vyměření poplatku na účet správce poplatku.  

 Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státek uznaný svátek, je dnem, ve 

kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.  

 

Osvobození a úlevy 

 Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou3, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní 

a veřejně prospěšné účely4.  

 Od poplatku se dále osvobozují: 

a) občanská sdružení působící v obci, 

b) zájmové spolky pro děti a mládež působící v obci, 

c) základní škola Dolní Tošanovice a mateřská škola Horní Tošanovice, 

d) Obec Dolní Tošanovice. 

 

                                                 
3
 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích  

4
 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích 


