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Oznámení o užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky 
Města Vrbno pod Pradědem č. 7/2019 o místním poplatku z užívání 
veřejného prostranství. 

 

1.  Poplatník - jméno a příjmení nebo název právnické osoby: 
                          

         .................................................................................................................................. 

         Bydliště nebo sídlo: ………………………………………………………………………………………… 

         Rodné číslo nebo IČ: ………………………….…… Číslo účtu:…………..………………………….. 

 

 

2. Užívání veřejného prostranství od ……............. do …………..………….. na parc. č. …..……........ 
       

            v  k. ú. ………………………………………………………………….…. o výměře ……………………… m2: 

a) provádění výkopových prací 

b) umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 

c) umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 

d) umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 

e) umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 

f) umístění stavebního zařízení 

g) umístění reklamního zařízení 

h) umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 

ch) umístění skládek 

i) vyhrazení trvalého parkovacího místa 

j) užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 

                      k) užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 

podtrhněte potřebné užívání 

Výše uvedené povinné osobní údaje jsou získávány na základě právní povinnosti vyplývající ze 
Zákona č. 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích. 

Současně čestně prohlašuji, že jsem si vědom(a) trestněprávních následků, které by mě 
dle zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, postihly 
v případě uvedení nepravdivých údajů. 

                                                                                 

                                                                               …..…………………………………                               

                                                                                         vlastnoruční podpis poplatníka 
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3. Vyjádření majetkoprávního odboru MěÚ Vrbno pod Pradědem: 

 

         Majetkoprávní odbor MěÚ Vrbno pod Pradědem s užíváním: 

Souhlasí                         -                           nesouhlasí 

 

Schválená plocha v m2 ………………… 

Stanovené podmínky: 

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Schvaluje – jméno a příjmení oprávněné osoby:……………………………………..………….….…………………. 

Podpis: ………………………………………….  Ve Vrbně pod Pradědem dne : ……………….………………………….. 

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV č. 7/2019, Čl. 5,písmeno: 

 

…….……………….. činí ……..………………Kč. 

Vyřizuje: Martina Matušková, správce místních poplatků 

                 finanční odbor MěÚ Vrbno p. P., podpis, razítko : 

                                          

 

Ve Vrbně pod Pradědem dne : ……………………………..………… 

 

 

  

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty 
poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) 
Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 

Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 
 
Email:             Tel:  
Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší         
a kvalitnější komunikace s poplatníkem. 
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu 
vyřízení příslušné agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: 
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html  
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