Obecní úřad Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice
Ohlášení poplatkové povinnosti
k poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatník:
Jméno: ______________________________

Příjmení: _________________________________

Název: ______________________________

RČ (IČ): __________________________________

Místo pobytu nebo sídla:
Část obce, ulice: _____________________________________________
Město: ____________________________________________________

čp: _____________
PSČ: _____________

Doručovací adresa (je-li rozdílná od trvalého bydliště):
Část obce, ulice: _____________________________________________
Město: ____________________________________________________

čp: _____________
PSČ: _____________

Osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
U právnické osoby čísla všech svých účtů užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě,
že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Údaje rozhodné pro stanovení poplatku:
Předpokládaná doba užívání
(od - do)
Místo užívání
Výměra místa užívání
Způsob užívání
Nárok na osvobození a úlevu
(vybrané zaškrtněte) dle Čl. 7 OZV

Bod 1)
Písm. a)

Bod 1)
Písm. b)

Bod 2)
Písm. a)

Bod 2)
Písm. b)

Bod 2)
Písm. c)

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních následků při podání
nepravdivých údajů. Dále si uvědomuji svou povinnost hlásit každou změnu výše uvedených údajů. Uvedené
údaje budou použity pro správu místních poplatků.

V __________________________Dne: _______________ Podpis poplatníka: _________________________

Záznamy OÚ :
Údaje nutné k osvobození od poplatku ověřeny:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Sazba
poplatku

Osvobození a úlevy od poplatku
dle Čl. 7 OZV
Bod 1)

Poplatková povinnost
10,- Kč/den

Bod 2 písm. a) Bod 2 písm. b) Počet dnů

Částka

Ověřil, datum: _______________

Podpis: __________________

Osvobození schválil, datum: _________________

Podpis: _____________________

Uhrazeno dokladem, dne: __________________________

Čl. 7
Osvobození
(1)

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely1.

(2)

8

Od poplatku se dále osvobozují:
a)

od poplatku se osvobozuje užívání veřejného prostranství pro potřeby staveb a rekonstrukcí rodinného domu a dále staveb,
u kterých je investorem Obec Libějovice, povolených na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavby a to po dobu
nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu (tj. maximálně do 250 m2, nejdéle však po dobu dvou let., 1. dnem po
uplynutí dvouleté lhůty počíná běžet poplatková povinnost dle čl. 5)

b)

od poplatku se osvobozuje užívání veřejného prostranství při konání kulturních akcí konaných bez výběru vstupného

c)

od poplatku se osvobozuje užívání veřejného prostranství při konání kulturních akcí pořádaných místními akčními skupinami
a dobrovolnými svazky obcí, kterých je obec Libějovice členem.

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

