ŽÁDOST O SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZELENÝCH PLOCH
Městský úřad Litomyšl
odbor místního a silničního
hospodářství
Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl
tel. 461 653 333

Číslo jednací:
Datum přijetí:
Přílohy:

1) Žadatel fyzická osoba:
Jméno a příjmení (titul): …..…………………………………………………………………….......................................
Datum narození: ………………………………………..
Trvalý pobyt: ul:………………................................................................................... čp: ...…......... ...............................
město: .................................................................... PSČ: .............................. tel: ...........................................
2) Žadatel právnická osoba / podnikající fyzická osoba:
Název / jméno a příjmení:
……………………………………………………………………………………….....………........................................
Identifikační číslo: ……………………………………..
Sídlo/ místo podnikání: ul: ……………...................................................................... čp: …..….....................................
město: .................................................................... PSČ: .............................. tel: ............................... ...........
Jméno, Příjmení, Titul, Datum narození a Telefon oprávněné osoby k jednání jménem právnické osoby v této věci
(doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo písemnou plnou mocí):
............................................................................................................................................................................................
Účel užívání (*zakroužkujte):

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

provádění výkopových prací
umístění zařízení staveniště – skládky materiálu – lešení – kontejner (* nehodící se škrtněte)
umístění restauračních předzahrádek
umístění zařízení pro poskytování služeb
umístění zařízení k prodeji potravin z vlastní produkce, ovoce, zeleniny, lesních plodů, květin, živých ryb
a stromků
umístění zařízení pro poskytování prodeje zboží neuvedeného v písm. e)
užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb souvisejících s provozem
v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
umístění reklamních zařízení do 30 dní
umístění reklamních zařízení nad 30 dní do 2m²
umístění reklamních zařízení nad 30 dní nad 2m²
užití veřejného prostranství pro konání reklamní akce
užití veřejného prostranství pro pořádání sportovních, kulturních akcí
užití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl
zřízení trvalého parkovacího místa
jiné užívání: …………………………………………………………………………………………………….….

➢

Místo užívání: obec: ……………………………………… parcelní číslo: ……………………………………..

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kat. území: ……………………………………….… rozsah: ….………………………..… m2
➢

Termín užívání: ………………………………………………………………………………………………....…
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➢

Osoba zodpovědná za užívání prostranství:
……………………………………………………………………………………………………………………..
(fyzická os.: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, tel. / právnická os.: název, IČ, sídlo, tel.)

V ...................................................... dne .....................................

..............................................................
podpis žadatele (razítko)

PRO INTRAVILÁN MĚSTA LITOMYŠLE
Užívání veřejného prostranství podléhá zpoplatnění podle o.z.v. Města Litomyšl č. 11/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství:
ano
ne
Výpočet výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle Města Litomyšl č. 11/2019, čl. 5, odst. (1):
písmeno

množství

sazba

délka užívání

výše poplatku

➢

Osvobození od místního poplatku podle o.z.v. Města Litomyšl č. 1/2019, čl. 6, odst. … písm. …

➢

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství v Litomyšli celkem: ………………………… Kč

PŘÍLOHA ŽÁDOSTI:

Vyjádření vlastníka dotčeného pozemku
Souhlasím – nesouhlasím (*nehodící se škrtněte)
za těchto podmínek: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

V ...................................................... dne .....................................

……...........................................................
podpis vlastníka pozemku (razítko)

Další nutné přílohy k žádosti:
▪
▪

Grafický návrh / situační plánek (vyznačení přesného místa užívání)
Plná moc (v případě zastupování)
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