
Městská část Praha – Lochkov 

Úřad městské části 

Za Ovčínem 1, 154 00 Praha - Lochkov 

 

Splnění ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství 

Údaje o poplatníkovi  

Jméno (název): ………………………………….………………………………….……. 

Bydliště (místo podnikání nebo sídlo):  .………..…………………………………………… 

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

RČ: ……………………………… IČ:     ………………………………………… 

ŽL (příp. jiné oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti): ……………………… 

Telefon:  …………………………        E-mail: ……………………………………. 

Ostatní: ……...………………………………………………………………………….. 

Údaje o užívaném veřejném prostranství 

Rozsah užívání v m2: …………………………………………………………………… 

Doba užívání ve dnech: …………………………………………………………………… 

Způsob užívání veřejného prostranství § 2 odst. 1 vyhlášky č. 5/2011, Sb., hl. m. Prahy, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů:  

 
§ 2 Sazby poplatku  

 

(1) Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí:  

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů  Kč 10, 

 za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, 

tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd. Kč 3,  

b) za umístění reklamních zařízení Kč 100,  

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících 

k občerstvení, a to i samostatně umístěných)  

1. mimo tržiště Kč 100, 

2. na tržišti Kč 10,  

d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí Kč 50,  

e) za umístění zařízení cirkusů Kč 10, 

f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb Kč 5, 

g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl Kč 10,  

h) za umístění skládek Kč 10,  

i) pro kulturní akce                                                                    Kč 4,  

j) pro sportovní akce                                                                  Kč 2,  

k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla  Kč 10,  

l) za provádění výkopových prací                                             Kč 10,  

m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb Kč 10,  

n) pro reklamní akce                                                                                  Kč 10.  

Toto splnění ohlašovací povinnosti bylo podáno v Praze dne: …………………………….. 

podpis: ……………………………… 

Výpočet místního poplatku pro účely správce poplatku: 

 

……………..m2     x      ………….. dny     x     Kč/ m2/den  

          = 

rozsah užívání      počet dnů             sazba poplatku  dle §2, odst. 1          částka
 


