
Městská část Praha-Suchdol 
Úřad městské části Praha-Suchdol 

Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol 

O H L Á Š E N Í  
KE SPLNĚNÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI 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 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v daném znění. 
Správce místního poplatku: Ing. Martina Doubková, tel.: 222 361 425, e-mail: m.doubkova@praha-suchdol.cz  

 

Poplatník 

Jméno a příjmení fyzické osoby/název právnické 

osoby a IČO 

 

Adresa trvalého pobytu fyzické osoby/sídlo 

právnické osoby 
 

Adresa pro doručování (je-li odlišná) 

 
 

Odpovědná osoba jméno, telefon, email : 

  
 

Bankovní spojení  

Způsob užívání veřejného prostranství (zakroužkujte; možno i více způsobů): 

a1) umístění stavebního zařízení a skládky materiálů  g) tvorba filmových a televizních děl 
b) umístění reklamního zařízení  h) umístění skládky 
c1) umístění zařízení sloužících pro prodej mimo tržiště   i) kulturní akce 
c2) umístění zařízení sloužících pro prodej na tržišti  j) sportovní akce 
c3) umístění restaurační předzahrádky sloužící 

k občerstvení 
 

k) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová 

vozidla 
d), e) umístění zařízení lunaparků, resp. cirkusů  l) provádění výkopových prací 

f) umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  
m) umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování 

prodeje a služeb 
  n) reklamní akce 

 

Doba užívání veřejného prostranství Od  Do  Celkem počet dnů 

Místo užívání veřejného prostranství  

Rozsah užívání veřejného prostranství (v m2, 

skutečně užívaná plocha rozčleněná na jednotlivé 

druhy užívání), případně přiložte nákres umístění 

záboru 

 

 
Upozornění: Místní poplatek je splatný bez vyměření v první den užívání veřejného prostranství, je-li užívání delší 

než 30 dní, pak je splatnost poměrné části 1., 30., 60. atd. den užívání. Poplatník je povinen hlásit každou změnu, 

která má vliv na výši poplatku, či na ostatní skutečnosti uvedené v ohlašovací povinnosti nejpozději do 15 dnů ode 

dne, kdy ke změně došlo.  
Správce poplatku vám na základě výše uvedených údajů sdělí výši poplatku a variabilní symbol. 
Vyplněný formulář zašlete elektronicky nebo předejte osobně na Úřad MČ Praha-Suchdol. 
 

Datum:       Podpis poplatníka (razítko): 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Výpočet místního poplatku (vyplňuje správce poplatku) 

m2:                                              Počet dnů: Sazba v Kč dle § 2, odst. 1, vyhlášky č. 5/2011 Sb. HMP: 

Místní poplatek celkem v Kč: Splatnost:  

Číslo účtu:  19-2000699359/0800 

Variabilní symbol:  1343 
 

Datum úhrady:     Hotově v pokladně  Složenkou  Převodem  

 

 

 
Datum:       Podpis a razítko (správce poplatku) 


