
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 obce Jíloviště o místních poplatcích ze dne 1. 1. 2020 
Základní údaje poplatníka 

 
Fyzická osoba 

Jméno a příjmení: 

Rodné číslo: IČ: 

Adresa poplatníka: 

Bankovní spojení: 

Telefon: 
 

Právnická osoba 

Název firmy: 

IČ: DIČ: 

Adresa firmy: 

Bankovní spojení: 

Telefon: 
 

Sazba poplatku dle čl. 5 vyhlášky za jeden den pro obec Jíloviště činí částku – viz str. 2 

Užívání veřejného prostranství bude využito pro účely (účel zvolte podle strany 2): 

k písmenu …………..., na ploše …………. m², na dobu od – do ……………………. 

v lokalitě ……………………………………………………………………………………….. 

 
Vyplní Obecní úřad Jíloviště 

 

 

Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný dle čl. 6 vyhlášky obce Jíloviště č. 5/2019. Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve 
správné výši, vyměří ho správce platebním výměrem a nezaplacený poplatek může zvýšit až na 
trojnásobek. 

 
 

V  Jílovišti dne ………………………….. Podpis poplatníka ……………………………... 

 
Sazba poplatku x doba záboru x m² .......................................................... ,- Kč 



 

  
 
Druh užívání veřejného prostranství 

Za každý i započatý 
m² a den 
 
Kč 

Měsíční paušální 
částka za m² 
 
 
Kč 

a) Za umístění zařízení k poskytování služeb 10,- 250,- 
b) Za umístění stavebního zařízení 10,- 250,- 

c) Za umístění prodejního zařízení (stánků, pultů, kiosků) 
včetně manipulačního prostoru 20,- 500,- 

d) Za umístění reklamy a reklamního zařízení 30,- 750,- 
e) Za umístění povolených skládek 10,- 250,- 

f) Za umístění skládky stavebního materiálu při výstavbě 
rodinného domku 5,- 100,- 

g) Za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných 
atrakcí 30,- 750,- 

h) Za umístění cirkusů 10,- 250,- 

 
ch) 

Ostatní zvláštní užívání např. odstávka motorových 
vozidel sloužících k poskytování služeb (nákladní 
automobily, autobusy, které v povolení nemají stanoviště 
na veřejném prostranství obce) 

 
10,- 

 
250,- 

i) Pro kulturní a sportovní akce místních organizací 0 Povolení jen pro 
krátkodobé akce 

j) Pro účely tvorby filmových a televizních děl 10,- 250,- 
k) Pro reklamní akce 10,- 250,- 
k) Za provádění výkopových prací 10,- 250,- 
l) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5,- 100,- 

 
 
 
 

Dnem se rozumí každý i započatý kalendářní den. 


	Základní údaje poplatníka

