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Ohlášení k místnímu poplatku 
 

za užívání veřejného prostranství (dále jen VP) na území městského obvodu Polanka 
nad Odrou dle § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy č. 4/2016, o místním 
poplatku za užívání VP, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů.  
 

I. Údaje o poplatníkovi: 

Jméno:   Příjmení:   Titul:   

Rodné číslo:           

Název společnosti:           

Zastoupen/a  
(statut. orgán, příp. zmocněnec): 

          

Právní forma: □   právnická osoba                                                 □   fyzická osoba                    □   fyzická osoba podnikající  

Adresa trvalého pobytu / sídlo společnosti: 

ulice, číslo:   město:   PSČ:   

Adresa pro doručování: 

ulice, číslo:   město:   PSČ:   

telefon:   e-mail:       

č. účtu:   bankovní ústav:       

       

II. Údaje o poplatkové povinnosti: 

Druh užívání VP: 

Místo užívání VP  
(ulice, č. domu, č. parc.): 

  

Plocha užívání VP 
(m x m=m2): 

  

Zahájení užívání VP  
(dd.mm.rr): 

  
         Ukončení užívání VP  
         (dd.mm.rr): 

 
Skutečnosti, dokládající vznik nároku na úlevu nebo osvobození od místního poplatku dle čl. 8 OZV č. 
4/2016, o místním poplatku za užívání VP, v platném znění: 
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Výpočet poplatkové povinnosti (dle OZV č. 4/2016, o místním poplatku za užívání VP, v platném znění:  
Místní poplatek x m2 x počet dnů: 

Cena za užívání VP celkem: 

      

III. Údaje o platbě: 

Místní poplatek za užívání VP bude uhrazen na základě čl. 7 OZV č. 4/2016, o místním poplatku za 
užívání VP v platném znění 

□   v hotovosti v pokladně u správce poplatku 

□   převodem na účet MOb Polanka nad Odrou, č. ú.  1649327379/0800, vedený u České spořitelny   
      VS Vám bude přidělen. 

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

      

V Ostravě dne:        

      

      

      

      

      

      

      

      
 
Podpis poplatníka (zmocněnce) + razítko:       
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