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Nutnost podání ohlášení je stanoveno ust. § 4 Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 14a a § 16 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 
Poplatník (vždy investor akce): 
Jméno a příjmení (fyzická osoba), obchodní firma (právnická osoba):  

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

....................................................................................................................................................................................... 

Bydliště, sídlo podnikatele: ................................................................................................................................... 

………………………………….……………………….………………...….................        PSČ: .…………..………........... 

Adresa pro doručování: ................................................................................................................................................ 

 
Datum narození (fyzická osoba):…………..…………….   IČO (fyzická osoba podnikající, právnická osoba):……………….. 
 
Číslo účtu / banka: …………..……..…………………..... / ……..……...... 
 
Odpovědná osoba: ………….………………..............….............  Telefon: ..………….………….………........ 
 
Kontaktní osoba:  …………..…………..............…  Telefon: …………….....…..  E-mail: ….......................................... 

Užívání veřejného prostranství:                                                  Havárie:  ANO / NE *)                     

Místo (komunikace): ……………………………………..………………………     č. p.:  …………………………………. 

Pozemek parc. číslo: ..…………………...........................................................   k. ú.: ..…………………….................. 

Stavební povolení č. j.: ……………………..………………   ze dne: …………………………. 

Účel užívání veřejného prostranství – uveďte dle tabulky na druhé straně (včetně písmene) a popište: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Termín od: ………….…………..  do:  …………………………. 

Časový rozsah užívání:      nepřetržitě      pracovní dny     jinak: ………………………………….…….….  
 

Celkem počet dnů:    ……………………………… 

Sazba poplatku: ……………………………… Kč 

Celkově užívaná plocha (dle situačního plánku): ………….……………..…………….…….  = ……..….........… m2 

 

Uvedené údaje jsou rozhodné pro stanovení, event. vyměření, místního poplatku za užívání veřejného prostranství. V případě 
zjištění jiného rozsahu užívané plochy, než která byla uvedena, bude poplatník vyzván ke  splnění podání ohlášení a za toto 
rozšířené užívání veřejného prostranství bude vyměřen platební výměr. 
 

V Praze dne: …………...….......     
        ................................................................... 
                        razítko a podpis poplatníka 
Přílohy: 
1. situační plánek se zakreslením a okótováním užívané plochy 
2. souhlas vlastníka nebo správce pozemku   
3. ověřený výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, nebo stanov OS (ne informativní výpis z internetu!) 
 
 
*) nehodící se škrtněte                     
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Splatnost poplatku 

1) Poplatek je podle ust. § 5 Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
ve znění pozdějších předpisů, splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. Při užívání veřejného prostranství 
po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním 
veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena 
ke dni poslední splátky. 

2) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas 
nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad v souladu s ust. § 11 zákona ČNR č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšit až na trojnásobek.  

 
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů, za každý 

i započatý m 2 a každý i započatý den činí pro území MČ Praha 11: 

ad a) 
 

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd. 
 
za umístění stavebního zařízení a pro skládky materiálů při regeneraci panelových domů 

10,- Kč 
 

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

tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.  
 
vysvětlení k haváriím: dle § 6 písm. e) vyhlášky poplatku nepodléhají stavební zařízení u havárií 
inženýrských sítí dle § 2 odst. 1 písm. a), (sazba 3,- Kč) a provádění výkopových prací dle § 2 odst. 1 písm. 
l) (sazba 10,- Kč), které nepřesáhne 3 dny; v případě nerozdělení druhu užívání je účtována vyšší sazba, tj. 
10,- Kč 

3,- Kč 

ad b) za umístění reklamních zařízení do 1 m², všechna veřejná prostranství,  
za umístění reklamních zařízení od 1 m² do 5 m², všechna veřejná prostranství 
za umístění reklamních zařízení nad 5 m², všechna veřejná prostranství 

10,- Kč 
30,- Kč 

100,- Kč 

ad c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:  
stanice metra Háje, Chodov, Opatov a Roztyly 

30,- Kč 

 prostranství u nákupních středisek: 

  - ul. ARKALYCKÁ čp.874, pozemek parc. č. 1209/17 v k. ú. Háje,  

 ul. MATÚŠKOVA čp. 831/1, pozemek parc. č. 1179/71 a 1179/107 v k. ú. Háje,  

 ul. KŘEJPSKÉHO čp. 1752/2, pozemek parc. č. 2878/25 v k. ú. Chodov,  

 ul. OPATOVSKÁ čp. 1753/12, pozemek parc. č. 2014/72 v k. ú. Chodov,  

 ul. VOJTÍŠKOVA čp. 1783/2, pozemek parc. č. 397/685 v k. ú. Chodov,  

 ul. HVIEZDOSLAVOVA čp. 1599, pozemek parc. č. 3058/1 a 2729/2 v  k. ú. Chodov, 
- ul. HVIEZDOSLAVOVA čp. 1640/2, pozemek parc. č. 3058/7 a 3058/6 v k. ú. Chodov 

20,- Kč 

ostatní veřejná prostranství 
restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné, všechna veřejná prostranství 

10,- Kč 
10,- Kč 

ad d) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí, všechna veřejná prostranství 3,- Kč 

ad e) za umístění zařízení cirkusů, všechna veřejná prostranství 3,- Kč 

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

ad g) pro potřeby filmových a televizních děl  10,- Kč 

ad h) za umístění skládek 10,- Kč 

ad i) pro kulturní akce 
u kulturních akcí, na které hlavní město Praha nebo MČ Praha 11 poskytuje finanční prostředky  – od 
poplatku osvobozeno, všechna veřejná prostranství  

4,- Kč 

ad j) pro sportovní akce 
dle § 6 písm. f) vyhlášky poplatku nepodléhají akce, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. 

Prahy poskytuje finanční prostředky 

2,- Kč 

ad k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč 

ad l) za provádění výkopových prací 10,- Kč 

ad m) umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 
a služeb 

10,- Kč 

ad n) 
 

pro reklamní akce 
u volebních akcí v době volební kampaně se poplatek nevybírá 

10,- Kč 

Výpočet poplatku (vyplní OD ÚMČ Praha 11): 
 

Sazba poplatku  x  doba záboru  x  m 2   :    …………………........................... =  …......................…   Kč  
 
Úhrada poplatku: - poštovní poukázkou předanou OD/na příjmový účet Městské části Praha 11 číslo 19–2000807399/0800 

                   - variabilní symbol: poplatnické číslo, přidělené správcem poplatku (OD) 
OD může stanovit podmínky pro užívání veřejného prostranství. Místo podání žádosti Anny Drabíkové 343/3, Praha 4.  

 

Razítko a podpis:      Převzal (jméno a podpis) dne: 

 

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

Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách městské části - www.praha11.cz. 

http://www.praha11.cz/

