
 

 
 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA 

 
k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství – prodejní zařízení, stánek, prodejní vůz apod. pro 

 

rok 2023 
 

dle Obecně závazné vyhlášky (dále jako OZV) města Příbram č. 13/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, název firmy   

 

ADRESA SÍDLA 

ulice, číslo, PSČ, obec   

ČÍSLA ÚČTŮ užívaných v souvislosti 

s podnikatelskou činností  

IČO (u osoby nepodnikající rodné číslo):  

PO – uvede osoby oprávněné jednat 

v poplatkových věcech, včetně kontaktu  

TELEFON   

DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL, www  

 
PARAMETRY ZÁBORU: 

UMÍSTĚNÍ  

ZÁBORU 

(vybrané 

zakřížkujte)  

☐  Farmářské trhy 

☐  jiné kulturní akce (upřesnit) 

☐  nám. T. G. Masaryka 

☐ Václavské náměstí vybrat: 

☐  nám. 17. listopadu vybrat: 

☐  plato u Tržnice vybrat: 

 

☐středa     ☐sobota 

☐pondělí  ☐úterý  ☐středa ☐čtvrtek ☐pátek  

☐pondělí  ☐úterý  ☐středa ☐čtvrtek ☐pátek ☐sobota  
 

   ☐    BUDU JEZDIT  NEPRAVIDELNĚ 

 

-každý příjezd na trh/akci, budete hlásit 

nejméně 3 dny předem do datové schránky 

2ebbrqu, nebo  na e-mail trhy@pribram.eu, spolu 

s aktuálními informacemi k záboru (pokud jsou 

jiné, než v této přihlášce). 

 

☐    BUDU JEZDIT TRVALE v období                       

od………………..do………….…… 

 

-pokud nebudete v nahlášeném období moci přijet, je třeba 

se odhlásit  alespoň 3 dny předem do datové schránky 

2ebbrqu, nebo na email trhy@pribram.eu 

 

  

PLOCHA ZÁBORU (délka x šířka)  

 

 

SORTIMENT 

 

  

ZAPŮJČENÍ STÁNKU MĚSTA 
(pouze na Farmářských trzích a kulturních akcích města) NE/ANO 

 

PŘIPOJENÍ K EL. PROUDU 
( pouze na Farmářských trzích a kulturních akcích města). 

 

NE/ANO, uveďte celkový příkon v kW……………………. 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 

 

• Toto ohlášení podává poplatník pouze před prvním umístěním prodejního zařízení v aktuálním kalendářním 

roce. 

• Ohlášení neznamená automatické přijetí na akci! Musí být potvrzeno organizátorem. 

• Každou změnu výše uvedených údajů (jak identifikačních, tak i parametry záboru) během roku 

je prodejce povinen hlásit správci poplatku nejméně 3 dny před akcí do datové schránky 2ebbrqu, 

nebo na e-mail trhy@pribram.eu 

• Lhůty pro ohlášení a splatnost, jsou stanoveny v aktuálně platné OZV o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

• Svým podpisem stvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

   Městský úřad Příbram (dále jen „správce“) činí, v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné 

na webových stránkách města: https://pribram.eu/mesto-pribram/OchranaOU.html. 

   Svým podpisem potvrzuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování mých osobních údajů ve smyslu čl. 13, 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zveřejněné správcem způsobem uvedeným ve větě první.                      

 

 

 

 

 

 

 

V …………………. dne……………………..                                 Podpis prodejce………………………………… 

 

 

 

 

POZNÁMKY: 
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