Místo pro razítko - PODATELNA

Místo pro razítko

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

odbor místního hospodářství
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

OHLÁŠENÍ
MÍSTNÍHO
POPLATKU
ZA
UŽÍVÁNÍ
VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ (VP) NA ÚZEMÍ MOb MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
dle zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Ostrava č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

A. POPLATNÍK
Právnická osoba/fyzická osoba podnikající:
Obchodní název firmy / jméno a příjmení: ___________________________________________
Zastoupen (odpovědná osoba) ___________________________ Tel.: _____________________
Sídlo firmy (dle obchodního rejstříku): ______________________________________________
IČ: ____________ Číslo účtu: _______________ Bankovní spojení ___________________
Fyzická osoba
Jméno a příjmení: ______________________________________________________________
Trvalé bydliště: ________________________________________________________________
IČ: ____________ Číslo účtu: _______________ Bankovní spojení ___________________
B. ÚDAJE O POPLATKOVÉ POVINNOSTI
1. Druh záboru: ________________________________________________________________
2. Místo záboru (ulice, číslo domu, příp. parcela číslo): _________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Plocha záboru v m2 ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Zahájení záboru (den, měsíc, rok): _______________________________________________
5. Ukončení záboru (den, měsíc, rok): ______________________________________________
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6. Výpočet záboru (dle OZV č. 18/2019 o místním poplatku za užívání VP - vypočtete:
(počet m2 užívané plochy x sazba za 1 m2 dle druhu užívání x délka užívání)
_____________________________________________________________________________
Cena za zábor VP celkem: __________________

C. ÚDAJE O PLATBĚ
Místní poplatek za zábor VP budu hradit:
v hotovosti na odboru místního hospodářství:

ano

ne

(nehodící se škrtněte)

převodem na účet ÚMOb - číslo účtu 19-1649321399/0800 vedeného u České spořitelny, a.s.,
pobočka Ostrava-Mariánské Hory, VS (bude Vám přidělen na odboru MH) ___________________
Poplatník bere na vědomí, že nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši,
vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo
jejich část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

V Ostravě dne ____________ Podpis (razítko):_________________________________
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – STATUTÁRNÍMU MĚSTU
OSTRAVA, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, sídlem Přemyslovců 63, 709 36
Ostrava – Mariánské Hory, IČ 008 45 451, odboru místního hospodářství pro níže vymezené účely
zpracování.
Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace o mých právech
jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na www.marianskehory.cz.
Kontaktní údaje správce:
Statutární město Ostrava – městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory
e-mail: urad@marianskehory.cz
ID datové schránky: nrcbfsn
Kontaktní údaje pověřence:
KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,
Vídeňská 188/119d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, tel. kontakt: +420 602 705 686,
e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52
kontaktní osoba:
pan Martin Krupa, tel. kontakt: +420 724 356 825, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz
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Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je (označte prosím účel zpracování, ke kterému
udělujete souhlas) :
ANO /NE zpracování místního poplatku dle OZV města Ostrava č. 4/2016 o místních poplatcích
Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům.
Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu trvání účelu zpracování osobní
údajů a následně budou uloženy po dobu 10 let od podání (dle spisového a skartačního řádu).
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením
písemného oznámení na adresu správce. Odvoláním souhlase není dotčena zákonnost zpracování
založena na souhlasu před jeho odvoláním.

V Ostravě dne _________________________ jméno a příjmení ___________________________
Podpis __________________________________
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