MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

OHLÁŠENÍ
vzniku poplatkové povinnosti za užívání veřejného prostranství
____________________________________________________________
podle § 14a zákona č. 565/1990 Sb. v platném znění a v souladu s článkem č. 5 Obecně
závazné vyhlášky Města Kopřivnice č. 6/2012 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Místo užívaného prostranství:

………………………………………………………………………..

…………………………………………….………………………………………………………………..
(pozn. při užívání MK nutno zajistit souhlas s podmínkami užívání u správce komunikací
fy Slumeko – ing. Šmiřáková, tel. 733 143 593, a následně vyřídit Rozhodnutí na odboru SÚP
MÚ - ing. Válková, tel. 736 614 205, při užívání veřejné zeleně v souvislosti se stavební činností
nutno informovat pracovnici správy zeleně odboru ŽP MÚ - ing. Dočkalová, tel. 731 678 191)
Účel užívání:

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

Doba užívání:

Rozsah užívání:

………………………………………....

…….….………………………………………....

Poplatník :
a)

FYZICKÁ OSOBA
Jméno a příjmení

…………………………………………………………………………….

Bydliště / u podnikatelů sídlo podnikání
Rodné číslo / u podnikatelů IČ

…………………………………………………….…………

Bank. Spojení (jen u podnikatelů)
b)

…………………………………………………….

……………………………………………………….......

PRÁVNICKÁ OSOBA
Název

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

Sídlo

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

Jméno oprávněné osoby
Identifikační číslo (IČ)
Bank. Spojení

V Kopřivnici dne

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

.…………………………………………………………………………..

……….…….…….

Podpis poplatníka

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

……………………………….

Odbor majetku města
Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem a tím je
právní povinnost. Osobní údaje budou používány po dobu vyřizování příslušné agendy
a následně uloženy po dobu skartační lhůty.
Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty žadatelem a používány správcem v rámci státní
správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy
zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: (pro rychlejší komunikaci prosím doplňte)
E-mail: ________________________________________

Tel: _____________________

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše
uvedeného správce za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace s žadatelem.
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

Za správce poplatku převzal(a) dne …………………. Podpis ….……...………… R. Blahutová
tel. 556 879 658, 737 160 184, e-mail:radomira.blahutova@koprivnice.cz,8.patro,kancelář č.844
Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku města, Štefánkova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

