
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ CHABRY 
Odbor daní a poplatků, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha –Dolní Chabry 
IČO 00231274   Tel: 283 851 272   IDS: ztib27j                      
 

Tiskopis bude použit pouze pro potřebu pracovníků agendy daní a poplatků k zanesení údajů do počítače. 

S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

1 

 

 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST 
POPLATNÍKA K MÍSTNÍMU POPLATKU 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 zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění: 

 

správce místního poplatku: Gabriela Chamrová, tel. 722 97 47 65, podatelna@dchabry.cz 
   
 

jméno a příjmení poplatníka, 
obchodní firma, popř. název 

 

 

adresa trvalého bydliště nebo 
sídla 

 

 

adresa pro doručování  
(je-li odlišná) 

 

 

IČ/rodné číslo  

 

odpovědná osoba   

 

telefonní číslo a/nebo e-mail  

 

bankovní spojení (pouze PO)  

 
 

způsob užívání veřejného prostranství (zakroužkujte; možno i více způsobů) 
 

a) umístění stavebního zařízení a skládky materiálů h) umístění skládky 

b) umístění reklamního zařízení i) kulturní akce 

c1) umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 
mimo tržiště 

j) sportovní akce 

c2) umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 
na tržišti 

k) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová 
vozidla 

c3) umístění restaurační předzahrádky sloužící k 
občerstvení 

l) provádění výkopových prací 

d), e) umístění zařízení lunaparků, resp. cirkusů 
m) umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování 
prodeje a služeb 

f) umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb n) reklamní akce 

g) tvorba filmových a televizních děl  
 
 

 

doba užívání veřejného 
prostranství 

od [první den] do [poslední den] z toho pouze/celkem počet dnů: 

 

místo užívání veřejného 
prostranství   , Dolní Chabry 
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název a stručný popis 
akce [zejména u kulturních 
a sportovních akcí, či u akcí 
s různými druhy užívání 
veřejného prostranství] 

 

 
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. Pro výpočet výše poplatku a sdělení variabilního 
symbolu se, prosím, co nejdříve obraťte na správce místního poplatku. 
 

 

 
 

 
 

VÝPOČET MÍSTNÍHO POPLATKU 
 

Číslo účtu: 2000704349 Kód banky: 0800  

Variabilní symbol: 1343 Konstantní  symbol : 0379  

 

 m2:     

počet dnů:     

sazba § 2 odst.1, písm.     ) 
vyhlášky č. 5/2011 Sb. HMP : 

    

DÍLČÍ VÝŠE POPLATKU Kč:     
 

MÍSTNÍ POPLATEK CELKEM Kč:  

 
 

datum úhrady:   
hotově 

v pokladně 
 složenkou  převodem  

 

rozsah užívání veřejného 
prostranství [v m2; skutečně 
užívána plocha rozčleněná 
na jednotlivé druhy užívání, 
je-li jich více – př. pódium, 
stánky, parkovací místo] 

 

datum: podpis a razítko (je-li používáno): 
 
 

 


