ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU – STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V
Odbor investiční a správní
Češkova 22, 530 02 Pardubice
žadatel…………………………………………………………………………………………………………
určení místa zvláštního užívání ……………………………………………………………………………………
doba užívání – od …………….. do ……………………

POUČENÍ PRO ŽADATELE O VYDÁNÍ:



SOUHLASU S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubice č. 1/2015 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2016 a č. 4/2018: vybraná ustanovení:
1. Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy zvláštní užívání veřejného prostranství začalo, a
končí dnem, kdy užívání skončilo, zařízení či předmět byl odstraněn a veřejné prostranství
bylo uvedeno do původního stavu. Tuto skutečnost je poplatník povinen ohlásit správci
poplatku nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala, a zároveň s tím
musí podat ohlášení k místnímu poplatku.
2. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti nejpozději
v den vzniku této povinnosti a v případě havárií lze ohlášení provést nejbližší pracovní den.
3. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno,
rodné číslo a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o
právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede
rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti.“
4. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se dle výše uvedené vyhlášky platí za
období od zahájení užívání až do uvedení veřejného prostranství do původního stavu.
5. Povinnost podat přiznání k poplatku se vztahuje rovněž na poplatníky, kteří provádějí akci
financovanou pouze z rozpočtu statutárního města, městských obvodů a nadací.
6. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození či úlevu
dle čl. 9 vyhlášky ve lhůtě do 30 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství, nárok na
osvobození či úlevu zaniká.
SPRÁVCEM POPLATKU JE U MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE V - ODBOR EKONOMICKÝ,
PŘÍZEMÍ - DVEŘE ČÍSLO 105 (Zuzana Šimková, e-mail: zuzana.simkova@umo5.mmp.cz, tel: 466 301
277).
Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a, že informace o zpracování osobních údajů naleznu
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informaceobcanum/gdpr/ a v pracovní době jsou k dispozici na kanceláři úřadu.

datum …………………………

podpis …………………………….

