
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LÁZNĚ BĚLOHRAD 
      náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad 

správce místního poplatku 
 

 

O H L Á Š E N Í   P O P L A T K O V É    P O V I N N O S T I 

dle Obecně závazné vyhlášky města Lázně Bělohrad č. 6/2021, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Jméno a příjmení / název:                                                          rod. č. / IČ:   
 

Adresa / sídlo:   
  

Peněžní ústav, číslo účtu:  
 

Velikost záboru (m2) :  
 

 

Veřejné prostranství  - místo určení:   
 

Užívání veřejného prostranství započato (od):   ukončeno (do):  
 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 
 

  

Sazba poplatku stanovená paušální částkou: 

  
     Při využívání veřejného prostranství (komunikace, chodník) musí zůstat volný prostor pro pohyb chodců nebo automobilů: dle 

zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

  

     Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije. 

 

     Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a splňuji tímto ohlašovací povinnost vyplývající ze zákona č. 

280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

V Lázních Bělohradě  dne    ……………………………………………. 

                                                                                                                                       podpis poplatníka    

Sazba poplatku:  

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20,- Kč 

d) za provádění výkopových prací 1,- Kč 

e) za umístění stavebních zařízení 1,- Kč 

f) za umístění reklamních zařízení 10,- Kč 

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5,- Kč 

h) za umístění zařízení cirkusů 5,- Kč 

i) za umístění skládek 3,- Kč 

j) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč 

k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5,- Kč 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb za každý 

započatý 1 m2 

100,- Kč /měsíc 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje za každý započatý 

1 m2 

100,- Kč /měsíc 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  

(restauračních stolků a zahrádek sloužících k občerstvení za každých 10 m2) 

400,- Kč /měsíc 

d) za umístění stavebních zařízení v délce do 1 měsíce za každých započatých 10 m2 200,- Kč  

e) za umístění reklamních zařízení  

(přenosné stojanové zařízení, jehož plocha je do 1 m2)                                    

300,- Kč /rok 

f) za umístění reklamních zařízení  

(napevno umístěné zařízení, jehož plocha je do 1 m2)                                    

1000,- Kč /rok 


