Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 odst. 1 písm. vyhlášky č.
5/2011 Sb. hl. m. Prahy, za každý i započatý m2 a každý i započatý den, činí pro území
MČ Praha-Dolní Chabry
Příloha č. 2
ad a)

§ 2 odst.1 písm. a)

ad b)
ad c)

ad
ad
ad
ad
ad
ad

d)
e)
f)
g)
h)
i)

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb, jejich změn a pro skládky materiálů,
kontejnerů atd.
za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.
dle § 6 písm. e) vyhlášky poplatku nepodléhají stavební zařízení u havárií inženýrských sítí dle
§ 2 odst. 1 písm. a) a provádění výkopových prací dle § 2 odst. 1 písm I), které nepřesáhnou 4 dny
vyhlášky - za prvních 60 dní užívání veřejného prostranství se místní poplatek nevybírá, pokud
budou splněny následující podmínky:
a) pokud je užíváno veřejné prostranství, jehož hranice je společná s nemovitostí, kde se stavební
práce provádějí - lešení na opravu fasád a střech
b) vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, nahlásil změnu režimu provozu ulice a
chodníku odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8
c) vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, na vlastní náklady zajistí dopravní značení
pro bezpečnost chodců a motoristů
d) o zábor veřejného prostranství požádají vlastníci nemovitostí, které stojí na pozemcích MČ PrahaDolní Chabry č. parc. 351, 353, 355, 356, 357, 358 a 359 k.ú. Dolní Chabry v rozsahu 50 m2 a
nemají připojení na komunikaci z důvodu skalnatého terénu
za umístění reklamních zařízení s reklamní plochou do 1 m2 a přenosná - všechna veř. prostranství
za umístění reklamních zařízení s reklamní plochou nad 1 m2 - všechna veřejná prostranství
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje mimo tržiště
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na tržišti
V rámci akce, na kterou hl.m.Praha nebo MČ Praha-Dolní Chabry poskytuje finanční prostředky místní poplatek se nevybírá.
za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí
za umístění cirkusů
za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb
pro potřeby filmových a televizních děl
za umístění skládek
pro kulturní akce
u akcí, na které hlavní město Praha a MČ Praha-Dolní Chabry poskytuje finanční prostředky, se
poplatek nevybírá

10 Kč

10 Kč

5 Kč
20 Kč
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10 Kč
10 Kč
4 Kč

ad j)

ad k)

ad l)
ad m)
ad n)

Včetně:

a)
b)

pro sportovní akce
dle § 6 písm. f vyhlášky poplatku nepodléhají akce, na které hlavní město Praha nebo MČ Praha Dolní Chabry poskytuje finanční prostředky
za vyhrazení trvalého parkovacího místa
místní poplatek za užívání veřejného prostranství se nevybírá při vyhrazení trvalého parkovacího místa
speciálně upraveným vozidlům, která slouží k výuce autoškoly pro těžce handicapované spoluobčany
a vozidlům zajišťujícím pečovatelské služby pro občany MČ Dolní Chabry
za provádění výkopových prací
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb
pro reklamní akce
Za užívání veřejného prostranství, které je v pronájmu trvajícím minimálně 1 rok nebo je užíváno
příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha-Dolní Chabry se poplatek nevybírá.
Osvobození od poplatku § 6 OZV č. 5 a 22/2011 Sb.hl.m. Prahy.
Vyplní ODP ÚMČ Praha - Dolní Chabry - stanovení poplatku :
Sazba poplatku x doba záboru x m2 :
Úhrada poplatku ve výši :
Kč
hotově do pokladny dne :
na příjmový účet MČ Praha-Dolní Chabry číslo 2000704349/0800
VS 1343
Jméno / IČO
ODP stanoví podmínky zvláštního užívání veřejného prostranství.

2 Kč

2 Kč

10 Kč
10 Kč
10 Kč

Kč

