Městský úřad Domažlice
Odbor správy majetku MěÚ
nám. Míru 1
Domažlice

OHLÁŠENÍ
oznamovací povinnosti užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města
Domažlice č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění
(tento formulář není pro ohlášení oznamovací povinnosti povinný, má pouze pomocný charakter)

a) Přesné označení uživatele - poplatníka
Právnická osoba/ Fyzická osoba s podnikáním
Název obchodní firmy
IČ
Sídlo / Místo podnikání
Adresa pro doručování
Tel. /e-mail
Č. účtu*
Adresa zmocněnce v
tuzemsku pro doručování
**
*) Doplňte v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka
**) Doplňte v případě, že poplatník nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvní
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace

Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu
Jméno, příjmení
Funkce
Osoba odpovědná za dodržování podmínek
Jméno, příjmení
Funkce
Fyzická osoba
Jméno, příjmení
Datum narození
Bydliště
Adresa pro doručování
Tel. / e-mail
Adresa zmocněnce v
tuzemsku pro doručování
***
**) Doplňte v případě, že poplatník nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvní
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace

b) Ohlašované skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatku

Způsob užívání
veřejného prostranství
Počátek lhůty užívání
Termín ukončení užívání
Přesné označení
veřejného prostranství
Rozsah záboru (délka x
šířka)
Jiné rozhodné
skutečnosti ****
****) Uveďte další skutečnosti, které mají vliv na osvobození či úlevy z místního poplatku (určení výtěžku z kulturní
akce na charitativní účely; poplatník je osoba zdravotně postižená apod.)

c) Přílohy
- Souhlas vlastníka nemovitosti, jedná-li se o veřejné prostranství v soukromém vlastnictví
- Situační plánek se zákresem záboru
- Plná moc (v případě, že za fyzickou nebo právnickou osobu jedná jiná osoba, která nemá jiné
oprávnění za tuto osobu jednat)

V Domažlicích dne _______________________

____________________________
podpis oprávněné osoby, razítko

Výpočet poplatku dle vyhlášky - vyplní správce daně:
Sazba za 1
m2/den
zábor (m2)
Počet dní
Výpočet celkem
Úleva
Poplatek
uhrazen dne
Zpracoval/a

