Úřad městské části Praha 16
Odbor místního hospodářství
Václava Balého 23
153 00 Praha - Radotín

Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství
a ohlašovací povinnost poplatníka za užívání veřejného
prostranství
(stanovená § 4 vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a registrační
(poplatková) povinnost podle § 14a zák.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění)

Žadatel:

(fyzická osoba uvede jméno a příjmení,
právnická osoba název)

Datum narození/IČ:
Adresa (sídlo):

Adresa pro doručování:

(liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo adresy sídla;
adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)

Telefon:

E-mail:

………………………………………………………………………………………………..
Investor:

(fyzická osoba uvede jméno a příjmení,
právnická osoba název)

Datum narození/IČ:
Adresa (sídlo):
Telefon:

E-mail:

………………………………………………………………………………………………..
Místo záboru:

(název komunikace, chodník u č.p. atd…)

Přesná doba trvání:
Důvod či forma záboru:

(druh stavební činnosti, kontejner)

Plošný rozsah v m2:

Sazby poplatku

(zaškrtněte konkrétní druh plánovaného druhu záboru veřejného prostranství)

Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí
a) 10Kč za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb, inženýrských sítí a jiných
vedení a jejich změn a pro související skládky materiálů
b) 10Kč za umístění reklamních zařízení
c) 1. 20Kč za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních
zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) mimo tržiště
2. 10Kč za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních
zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) na tržišti
d) 5Kč za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
e) 10Kč za umístění zařízení cirkusů
f) 10Kč za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb
g) 10Kč pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
h) 10Kč za umístění skládek
i) 4Kč pro kulturní akce
j) 2Kč pro sportovní akce
k) 10Kč za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla
l) 10Kč za provádění výkopových prací
m) 10Kč za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb
n) 10Kč pro reklamní akce

Výpočet poplatku: počet dnů …….. x počet m2 …… x sazba poplatku …… = ……… Kč.
K žádosti je nutné přiložit situační nákres z kterého bude zřejmé umístění a velikost záboru

V Praze dne
podpis žadatele (razítko)

______________________________________________________________________________________________________________

Poznámka: Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
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