
OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI 

k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství 

Vyplněný formulář doručte osobně nebo poštou na adresu: Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice 
Formulář v elektronické podobě zašlete na adresu podatelna@lechotice.cz 
Osobní údaje v tomto formuláři zpracovává obec Lechotice na základě právní povinnosti a svého oprávněného zájmu. Osobní údaje budou 
zpracovávány pouze v souvislosti s platbou poplatku a pouze po nezbytně nutnou dobu. 

 

 

I. Základní údaje 

Jméno a příjmení / název organizace:   

RČ / IČ:   

Adresa / sídlo:   

Bankovní spojení:   

 

II. Výpočet poplatku 
 

Plocha záboru (m2):   

Sazba poplatku (Kč):   

Doba (od - do):   

Výpočet (sazba x doba x plocha):   

 

III. Místo a druh záboru 

a)     Místo záboru (p.č./adresa):   

b)     Druh záboru (označte křížkem): 

  umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5 Kč/den/m2 

  umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 5 Kč/den/m2 

  umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 5 Kč/den/m2 

  provádění výkopových prací 10 Kč/den/m2 

  umístění stavebních zařízení 10 Kč/den/m2 

  umístění reklamních zařízení 5 Kč/den/m2 

  umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 1 Kč/den/m2 

  umístění zařízení cirkusů 2 Kč/den/m2 

  umístění skládek 2 Kč/den/m2 

  vyhrazení trvalého parkovacího místa 1 Kč/den/m2 

  užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 2 Kč/den/m2 

  užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 2 Kč/den/m2 

  užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5 Kč/den/m2 

  užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč/den/m2 

  umístění prodejního zařízení (do 20 m2) 100 Kč/týden 

  umístění prodejního zařízení (do 20 m2) 300 Kč/měsíc 

  umístění prodejního zařízení (do 20 m2) 1 000 Kč/rok 
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c)     Přílohy - seznam příloh (povolení zvláštního užívání komunikace, souhlas s užívání zeleně, aj.) 

  

  

  

  

 

 

V Lechoticích dne ……………………………………………     

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………… 

 podpis 
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