OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO

PROSTRANSTVÍ DLE ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH A OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
MĚSTYSE DEBLÍN č. 5/2019
Místo a datum podání ohlášení: V …………………………………………… dne……………………………………………………
Vyplní poplatník

Tel./e-mail*……………………………………………………….

Jméno a příjmení fyzické osoby / Název fyzické osoby podnikající / Název právnické osoby:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu / Sídlo právnické osoby:……………………………………………………………………………………….
Rodné číslo / IČ:…………………………………………………………………
Čísla účtů / fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem: .………………………………………………….
Účel užívání veřejného prostranství ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Místo užívání veřejného prostranství (co nejpřesněji specifikujte oblast, číslo popisné apod.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum užívání od: …………………………………………. do: ……………………………………. počet dnů …………………….
Rozsah užívání veřejného prostranství: …………………………………………m2
Výše poplatku za každý i započatý m2/i každý započatý den činí: ………………………….…… Kč/m2/den, Kč/měsíc.
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom/a důsledků v případě
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
V ……………………………dne………………………… Podpis poplatníka…………………………………………………………….
Úhradu proveďte:
1.
2.
3.

bezhotovostním převodem na č.ú.: 4626641/0100, VS …………….
v hotovosti na pokladně úřadu městyse Deblín
poštovní poukázkou, variabilní symbol ………………….

___________________________________________________________________________________________________
Vyplní správce poplatku:
Nárok na osvobození/úlevu: 1

Výše poplatku: dle OZV č. 5/2019 čl. 5 odst. 1. ……… / odst. 2 ……
☐ ANO

☐ NE

Vyměřený poplatek celkem: ……………………………………. Kč
V Deblíně dne:

Razítko a podpis správce poplatku:

__________________________________________________________________________________________________
1 odpovídající

zaškrtněte, * nepovinný údaj

Prohlašuji, že jsem byl(a) správcem-zpracovatelem osobních údajů v souladu s ustanovením článku 13 Nařízení EP a Rady
(EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), informován(a) o zpracování osobních údajů
v předmětné věci, zejména o účelu a oprávnění zpracování ÚMě, kategorii příjemců ÚMě, době uložení ÚMě apod.

1

Dále beru na vědomí poučení o právech subjektu údajů podle ustanovení čl. 15 – 21 GDPR (právo na přístup k ÚMě, právo
na výmaz ÚMě, právo na opravu ÚMě, právo vznést námitku proti zpracování ÚMě, právo na přenositelnost ÚMě, právo podat
stížnost) s tím, že tato práva lze u správce uplatnit písemně prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů.
V …………………………dne ………………

_________________________________
Podpis poplatníka/zákonného zástupce

2

