
   

Městský úřad Rýmařov, 

 nám. Míru 230/1, 79501  RÝMAŘOV 
finanční odbor 

 
OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU 

ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
 
Vyplní poplatník*: 

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název nebo obchodní firma právnické osoby: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
místo trvalého pobytu / místo podnikání nebo sídlo:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu / místa podnikání):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
rodné číslo nebo identifikační číslo:___________________ 
 
statutární orgán právnické osoby, popř. osoby, které jsou oprávněné jednat za právnickou osobu: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
čísla všech účtů u poskytovatelů platebních služeb (vč. poskytovatelů těchto služeb v zahraničí), užívaných 
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností fyzické nebo právnické osoby, která je podnikatelským 
subjektem/:_____________________________________________________________ 
 
Účel užívání veřejného 
prostranství:_____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
Místo užívání veřejného prostranství: (co nejpřesněji specifikujte-uveďte ulici, vymezte 
před kterými č. orientačními, parcelními apod.) 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 
Datum užívání od:________________ do:______________    tj. počet dnů: ___________ 
 
Rozsah užívaného veřejného prostranství:_______________________ m2 
 

Výše poplatku za každý i započatý m²/i každý započatý den činí: _________ Kč/m2/den, Kč/měsíc, 
Kč/rok 
 
Nárok na osvobození: ANO / NE (nehodící se škrtněte), důvod: _____________________ 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem 
si vědom/a důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.  Současně souhlasím 
se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro správu místního poplatku ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
V Rýmařově dne: ___________________     Podpis poplatníka: ____________________ 
 

 
* … poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě výše uvedených údajů i adresu 
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování: 

 
___________________________________________________________________________  



 

 
Vyplní správce poplatku: 

 
Poplatek vypočtený úřadem celkem: ________________ Kč 
 

Úhrada provedena: 
a/ v hotovosti – na pokladně úřadu dne: _________________ 
b/ poštovní poukázkou dne: _________________ 
c/ bezhotovostním převodem: – úhradu proveďte na účet číslo: 19 – 1421771 / 0100, variabilní symbol: 
…………………..……. ( dle sdělení správce poplatku) 
 
 
Razítko a podpis správce poplatku: __________________ 
 

 


