
PŘIHLÁŠKA k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství - TRHY 

dle obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem města Příbram na svém zasedání dne 25.02.2019. Zastupitelstvo se usnesením 

č. 86/2019/ZM usneslo vydat tuto vyhlášku na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů        

a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

1) IDENTIFIKACE ZÁJEMCE 

  

OBCHODNÍ FIRMA 

SPOLEČNOSTI 

 nebo  

NÁZEV PODNIKATELE  

nebo  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

PODNIKAJÍCÍ, PŘÍPADNĚ 

NEPODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ 

OSOBY 

 

Uveďte přesné údaje dle 

živnostenského rejstříku, 

obchodního rejstříku či jiné  

evidence.   

 

ADRESA SÍDLA 

 

ulice, číslo, PSČ, město 

 

Uveďte přesné údaje dle 

živnostenského rejstříku, 

obchodního rejstříku či jiné 

evidence.   

  

KORESPONDENČNÍ ADRESA  

 

Vyplňte pouze v případě, že je 

odlišná od adresy sídla.   

 

IČO (u osoby nepodnikající rodné 

číslo):   

 

PLÁTCE DPH Ano - Ne 

  

DIČ: 

Vyplní pouze plátce DPH!   

 

KONTAKTNÍ OSOBA 

   

TELEFON 

 

  

E-MAIL 

 

WEBOVÉ STRÁNKY 

  

 

 

  

NABÍZENÝ SORTIMENT  

Zde uveďte detailní informace o 

nabízeném sortimentu, a to 

s ohledem na charakter celé akce a 

jejich popis. Pro usnadnění výběru 

můžete v příloze doložit 

fotodokumentaci nabízeného. V 

případě nedostatku místa lze 

pokračovat na samostatném listu. 

  

  



 

2) ROZMĚR  PRODEJNÍHO MÍSTA  

 

Stánek, popřípadě plocha (šířka x hloubka) :  ………..… x …………… m  

Celkem ……………… m² 

 

 

3) MÍSTO, DATUM A ČAS PRODEJE  

 

MÍSTO: 

 

DATUM: 

 

 

 

 

 

ČAS: 

 

4)  OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PRODEJI 

 

Příjmení, jméno Adresa bydliště Datum narození 

      

      

      

      

 

5) POŽADAVEK NA PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU (lze zajistit POUZE na farmářských trzích) 

                

PŘIPOJENÍ NA ELEKTŘINU   ano/ne 

Pokud pro prodej potřebujete připojení na elektřinu, vypište spotřebiče a jejich příkon.  

 

 6) POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ STÁNKŮ  

 

Uveďte, pokud máte požadavky na umístění stánků - kde, vedle koho a důvod. Organizátor si však vyhrazuje právo k požadavkům nepřihlédnout.  

 

Zájemce svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas se zveřejněním svých obchodních údajů na webových stránkách organizátora a na webových stránkách 

akce, a to v rozsahu: obchodní jméno firmy či jméno a příjmení zájemce, IČO, webové stránky, stručný popis předmětu činnosti dle informací jím uvedených v 

nabídce. V rozsahu uvedených osobních údajů zájemce souhlasí s jejich zpracováním. Zájemce tento souhlas uděluje na dobu deseti (10) let.  

Zájemce jako fyzická osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů pro vyřízení žádosti v souladu se zákonem č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech, v platném znění.  

Zájemce je seznámen se skutečností, že organizátor, jakožto orgán samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 

106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění.  

ČESTNÉ PROHLAŠENÍ  

Prohlašuji, že nemám/me žádné neuhrazené splatné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené poplatky, pokuty, plnění ze smluv apod.) vůči městu Příbram ani 

subjektům jím zřízených.  

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, v opačném případě jsem si vědom, že mi nebude umožněn prodej na této akci. Dále jsem/jsme si 

vědom/i právních následků nepravdivého čestného prohlášení.  

 

V …………………..dne………………………….  

 

podpis oprávněné osoby, případně i razítko 


