OBEC SUPÍKOVICE, OBECNÍ ÚŘAD SUPÍKOVICE
Supíkovice 130, 790 51, IČO: 00303429, DIČ: CZ00303429

Ohlášení k místnímu poplatku
za užívání veřejného prostranství (dále jen VP) na území obce Supíkovice dle § 14a zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky obce
Supíkovice č. 8/2019, o místním poplatku za užívání VP a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

I. Údaje o poplatníkovi:
Jméno:

Příjmení:

Titul:

Rodné číslo:
Název právnické osoby:

IČO:

Zastoupen/a (statut.orgán, příp. zmocněnec):
Právní forma: □ právnická osoba

□ fyzická osoba

□ fyzická osoba podnikající

Adresa trvalého pobytu/sídlo společnosti:
Ulice, číslo:

Město:

PSČ:

Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu/sídla:
Ulice, číslo:

Město:

Číslo účtu:

Bankovní ústav:

PSČ:

II. Údaje o poplatkové povinnosti:
Místo užívání VP (dle čl. 3 odst. 2 OZV č. 8/2019) vyberte zakřížkováním:
□ a) plocha před vodní přírodní nádrží v Kolonkách –
parc. č. 15/1

□ g) prostor parku u ND – parc. č. 441, 436, 437 a parc.
č. 1399

□ b) plocha v blízkosti mostu v kolonkách – par. č. 6/1 a
143

□ h) plocha (parkoviště) naproti obecnímu úřadu – parc.
č. 971/2

□ c) plocha v areálu „Pompe“ – parc. č. 1123 a st. parc.
168

□ i) prostor v okolí autobusové zastávky ČMPK (směr
Jeseník) – parc. č. 834/1 a 1359/4

□ d) plocha (parkoviště) před obchodem Snášelová –
parc. č. 1087/2

□ j ) prostor vápenky – parc. č. 1525/5 a 1526/2

□ e) plocha pod hřištěm (u hřbitova) – parc. č. 1030

□ k) plocha pod bývalou hasičskou zbrojnicí (horní
konec) – parc. č. 757 a 775

□ f) plocha za Národním domem – st. parc. 55/1 a parc.
č. 434 a 435

Druh užívání VP a sazba (dle čl. 5 odst. 1 OVZ č. 8/2019) vyberte zakřížkováním:
□ umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
2
poskytování služeb 10,- Kč/m /den

□ umístění skládek stavebního materiálu případně
2
stavebního odpadu 2,- Kč/m /den

□ umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování
2
prodeje 10,- Kč/m /den
□ umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
2
100,- Kč/m /den

□ vyhrazení trvalého parkovacího místa 1,- Kč/m /den

2

□ užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
2
1,-Kč/m /den

2

□ užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
2
1,-Kč/m /den

2

□ za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
2
10,- Kč/m /den
□ užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby
2
filmových a televizních děl 10,- Kč/m /den
□ umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
200,- Kč/týden za jednu atrakci

□ provádění výkopových prací 1,- Kč/m /den
□ umístění stavebních zařízení 1,- Kč/m /den
□ umístění reklamních zařízení 100,- Kč,
2

□ umístění zařízení cirkusů 10,- Kč/m /den

Datum zahájení užívání VP:

Datum ukončení užívání VP:

Počet dnů užívání VP:_______________
Nárok na osvobození od místního poplatku dle čl. 7 odst. 2 dle OZV č. 8/2019:
□ ANO: nezisková organizace se sídlem na území obce Supíkovice
□ ANO: nezisková organizace pořádající sportovní nebo kulturní akci pro děti
□ NE

Plocha užívání VP (m2):_________________m2
Výpočet poplatkové povinnosti (dle OZV č. 8/2019 - sazba x m2 x počet dnů):

Cena za užívání VP celkem (včetně DPH):____________Kč
III. Údaje o platbě:
Místní poplatek za užívání VP bude uhrazen:
□ v hotovosti v pokladně u správce poplatku
□ převodem na účet správce poplatku 5222841/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Jeseník
(vystavení faktury – splatnost 15 dnů)

V ___________________ dne:___.___.20___

_____________________________
Podpis poplatníka (zmocněnce)
otisk razítka

