
Městský úřad Vracov 
 

Plnění ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

(poplatník - fyzická osoba nebo právnická osoba, které užívá veřejné prostranství) 

 
Příjmení a jméno poplatníka (u fyzické osoby) nebo název poplatníka (u právnické osoby): 

Poplatníkovo rodné číslo (u fyzické osoby) nebo identifikační číslo (u právnické osoby): 

 

Adresa trvalého pobytu nebo sídla poplatníka (obec, ulice, číslo popisné): 

 

 

Čísla všech účtů poplatníka u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 

služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět 

poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka: 

 

 

 

Místo užívání veřejného prostranství: 

 

 

Způsob užívání veřejného prostranství  *: 

 

 

Rozsah užívání (záboru) veřejného prostranství v m2
 **: 

 

 

Doba užívání veřejného prostranství ** 
 

ode dne:                                                             do dne: 
 

Osvobození a úlevy od poplatku: 

 

 

Ve Vracově dne: 

 

 

  

Podpis poplatníka:                          

 

 

*   Způsoby užívání veřejného prostranství jsou uvedeny na straně druhé. 
 

** Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí za každý i započatý m2 užívaného veřejného  

prostranství a za každý i započatý den. 

 

 

 



 

 * Způsoby užívání veřejného prostranství a sazba poplatku (výňatek z obecně   
závazné vyhlášky Města Vracova č. 3/2019, o místních poplatcích): 

Čl. 9 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí: 
 

a) za umístění reklamního zařízení, dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování 

prodeje a služeb, a to s výjimkou stánků, pultů a kiosků sloužících pro poskytování prodeje  

      -   4 Kč za m2 a den, 
         

b) za umístění stánků, pultů a kiosků sloužících pro poskytování prodeje                                           

- 60 Kč za m2 a den,      
 

c) za umístění vozidla sloužícího pro poskytování prodeje                                                                

- 10 Kč za m2 a den,   
 

d) za umístění vozidla sloužícího pro poskytování služeb                                                                

- 10 Kč za m2 a den,                
             

e) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí                                                     

- 10 Kč za m2 a den,             
 

f)    za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a umístění skládek 

      -   1 Kč za m2 a den, 
 

g) za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a umístění skládek 

v souvislosti se stavbou, nadstavbou nebo rekonstrukcí  rodinného domu určeného 

k bydlení, pokud jsou stavebníky fyzické osoby, 

1. paušální částka 200 Kč za rok za užívaní veřejného prostranství do výměry maximálně 

20 m2, a to po dobu platnosti stavebního povolení nebo platnosti souhlasu s provedením 

ohlášené stavby u staveb ohlášených u stavebního úřadu, avšak nejvýše po dobu tří let 

ode dne nabytí právní moci stavebního povolení nebo po dobu tří let od prvního dne 

platnosti souhlasu s provedením ohlášené stavby,  

2. 1 Kč za m2 a den za užívaní veřejného prostranství po uplynutí doby uvedené v bodě 1.,      

3. 1 Kč za m2 a den za užívaní veřejného prostranství za každý další m2 užívaný nad 

maximální výměru uvedenou v bodě 1.,       
               

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                                    

      1.   pro osobní automobil – paušální částka 5000 Kč za rok 

      2.   pro ostatní motorová vozidla – paušální částka 10000 Kč za rok. 
 

 

 


