
Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Tel. 387001322, fax 387001320, e-mail: adamek@hluboka.cz, www.hluboka.cz 

 
 

OHLÁŠENÍ UŽÍVÁNÍ VE ŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
 

Ve smyslu článku 16 a 30 Obecně závazné vyhlášky města Hluboká nad Vltavou č. 4/2012, o místních poplatcích 
(dále jen vyhláška), ohlašuji zvláštní užívání veřejného prostranství ( dále jen VP): 
 
A. POPLATNÍK : ( čl. 13 vyhlášky) 
Jméno a příjmení / Název firmy : ……………………………………………………………….…………………. 
 
Rodné číslo / IČ : ………………………… telefon ……………………… email ……………………………….. 
 
Bydliště / Sídlo firmy: ………………………………………………………..…………………………………… 
 
Číslo účtu, název peněžního ústavu : ………………………………..…………………………………………….. 
 
 
B. POPIS ZÁBORU : 
Místo záboru VP (k.ú., ulice): ……………………………………………………….... parcela č. ……………….
   
Plocha záboru VP :……………………………………………………………………  =  ……………………. m2 
Popis VP:  
 
 
( nákres situace uveďte na zadní straně nebo v příloze): 
 
 
C. ÚČEL UŽÍVÁNÍ VP : 
 
 
 
 
D. DOBA UŽÍVÁNÍ VP :     

 
od ……………………….…… do  ………………………………, tj. ………….…………. dní 

 
 
 
V ………………………………… dne ……………….. ……………………………………………………. 
        Razítko, podpis oprávněné osoby  
Upozornění: 
Poplatník je povinen ohlásit městskému úřadu užívání VP nejpozději 8 dní před zahájením užívání.  V případě 
užívání VP po dobu kratší než 3 dny je povinen ohlásit užívání nejpozději v den zahájení užívání VP. 
Poplatek je splatný - při užívání VP do 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání VP, v ostatních případech je 
poplatek splatný do 15 dnů ode dne zahájení užívání VP.  
Poplatek se neplatí, je-li uzavřena nájemní smlouva s vlastníkem pozemku, nebo užívá-li pozemek jeho vlastník. 
Nezaplacení poplatku včas nebo v nesprávné výši může být sankcionováno podle čl. 31 vyhlášky zvýšením 
poplatku až na trojnásobek.  
 
E. ZÁZNAMY M ĚSTA: ( vyplňuje MÚ) 
Jedná se o VP dle vyhlášky ?           ANO  /  NE 
Předložil oznamovatel nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku ? ANO  /  NE 
 
Sazba stanovena dle vyhlášky, čl. 17, odst. …………..  písmeno ………….  = ………………  Kč / m2 /  ……... 
 
Poplatek ve výši ….……..…… Kč byl zaplacen dne :……………………..…  doklad č. ……………………….. 
 
Vyřízeno dne: …………………………..  Zapsal: …………………..…………….. 
Přílohy: 
- Situace 
- nájemní smlouva s vlastníkem pozemku – pokud existuje 
- v případě stavebních prací – stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiný doklad vydaný stavebním úřadem 



 
Čl. 17 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den, kromě bodu 3, 4, 6c a 7 tohoto 
článku, kde je stanovena sazba poplatku také za každý i započatý m2 a za každý i započatý kalendář. rok: 

(2) Za užívání veřejného prostranství k umístění stánků pultů, kiosků k prodejním účelům : 
a) veřejné plochy v centru města - ul. Masarykova od nám. Čsl. armády po čp. 971, 

ul. Bezručova, Komenského, Švermova, Tyršova, Zborovská, nám. Čsl. armády  
100,- Kč/m2 

b) veřejné plochy v ostatních lokalitách města Hluboká n.Vlt. 80,- Kč/m2 
c) veřejné plochy v k.ú. Bavorovice, Hroznějovice, Jaroslavice, Jeznice, Kostelec, 

Líšnice, Munice, Poněšice, Purkarec a v lokalitách Stará Obora, Vondrov a 
Zvolenovská ul. 

20,- Kč/m2 

d) příležitostný prodej přebytků z vlastní drobné rostlinné a živočišné produkce 
včetně prodeje lesních plodů 

20,- Kč/m2 

 
(3) Za užívání veřejného prostranství pro nabízené zboží před stabilní provozovnou : 

a) v centru města (viz čl. 18 odst. 2a )  20,- Kč/m2 

200,- Kč/m2/rok 
b) v ostatních částech města      10,- Kč/m2 

150,- Kč/m2/rok 
 
(4) Za užívání veřejného prostranství pro poskytování služeb (předzahrádka) : 

a) v centru města (viz čl. 18 odst. 2a )  10,- Kč/m2 

100,- Kč/m2/rok 
b) v ostatních částech města    5,- Kč/m2 

50,-  
Kč/m2/rok 

 
(5) Za užívání veřejného prostranství : 

a) k provozu lunaparků a cirkusů     1,- Kč/m2 
b) k provozování jiných atrakcí  20,- Kč/m2 
c) k umístění příležitostných zařízení k poskytování služeb obyvatelům ( čištění 

peří, broušení nožů atd. )                  
10,- Kč/m2 

 
(6) Za užívání veřejného prostranství v souvislosti se stavbou : 

a) k umístění stavebního zařízení a stavebního materiálu po dobu lhůty výstavby 
určené stavebním povolením, maximálně však 1 rok od právní moci stavebního 
povolení a po dobu 30 ti dnů při stavebních pracích prováděných na ohlášení, či 
při udržovacích pracích, na které se nevztahuje povinnost ohlášení či stavebního 
povolení ( tato sazba se nepoužije na provádění výkopových prací) 

0,50  Kč/m2 

b) k umístění stavebního zařízení a stavebního materiálu po lhůtě stanovené v čl. 17 
odst. 6a)   

2,- Kč/m2 

c) k umístění dočasných staveb     10,- Kč/m2 
200,- Kč/m2/rok 

d) k provádění výkopových prací 10,- Kč/m2 
 
(7) Za užívání veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení (písemné, světelné a obrazové nosiče 

reklamy) : 
a) k umístění mobilního reklamního zařízení všeho druhu maximálně do 1 m2   50,- Kč/m2 

500,- Kč/m2/rok 
b) k umístění ostatních reklamních zařízení     100,- Kč/m2 

1000,- Kč/m2/rok 
 
(8) Za užívání veřejného prostranství : 

a) pro skládky všeho druhu mimo skládek uvedených v čl. 17. odst. 6) 10,- Kč/m2 
b) pro umístění kontejneru 5,- Kč/m2 

 
(9) Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce  

a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                                2,- Kč/m2 


