Město Horšovský Týn
nám. Republiky 52
Horšovský Týn

Podací
razítko

elektronické podání (se zaručeným el. podpisem):
epodatelna@muht.cz
I.

II.
OHLÁŠENÍ
k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
(k obecně závazné vyhlášce města Horšovský Týn č. 3/2020, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství)

III.

I. Základní údaje

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba
Jméno a příjmení/ název organizace:
Datum narození/ IČ:
Trvalé bydliště/ sídlo:
Současné bydliště/ adresa pro doručování:
(je-li odlišná od adresy trvalého bydliště)
Telefon:
E-mail:

II. Údaje pro stanovení poplatku
Plocha záboru (m2):
Na dobu od – do:

III. Druh a místo záboru
Druh záboru:
(označte křížkem)

o dočasná stavba a zařízení sloužící pro poskytování služeb,
o zařízení sloužící pro poskytování prodeje,
o zařízení sloužící pro poskytování prodeje v době konání
Anenské poutě,

o dočasná stavba sloužící pro poskytování prodeje,
o dočasný stavba sloužící pro poskytování prodeje a služeb
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(předzahrádky),
provádění výkopových prací,
stavební zařízení,
reklamní zařízení,
zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí v době konání
Anenské pouti,
zařízení cirkusů,
zařízení cirkusů v době konání Anenské pouti,
umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa u osobních automobilů,
vyhrazení trvalého parkovacího místa u nákl. automobilů,
užívání veřejného prostranství pro kulturní akce,
užívání veřejného prostranství pro sportovní akce,
užívání veřejného prostranství pro reklamní akce,
užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl.

Místo záboru (přesná adresa/ parc. č.):

Přílohy - seznam příloh:
(stanovisko Bytes HT, spol. s r.o., povolení
zvláštního užívání komunikace, souhlas
s užíváním zeleně, aj.)

Město Horšovský Týn informuje, že je správcem osobních údajů zde podepsaného ohlašovatele podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) a navazujících právních předpisů. Osobní
údaje ohlašovatele jím výslovně uvedené v této listině jsou zpracovávány na základě tohoto ohlášení a oprávněného
zájmu města, které potřebuje znát všechny skutkové okolnosti rozhodné pro vyčíslení, vybírání a vymáhání místního
poplatku. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem přijetí a vyhodnocení ohlášení, kontroly dodržování
ohlášení, vyčíslení, vybírání a vymáhání poplatku. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Osobní údaje
ohlašovatele budou zpracovávat k tomu pověření zaměstnanci Městského úřad Horšovský Týn a budou rovněž
zpřístupněny společnosti Bytes HT, spol. s r.o., IČ: 25246097, sídlem: Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn, která pro
Město Horšovský Týn vede správu nemovitých věcí v majetku města Horšovský Týn, a na základě smluvního závazku
garantuje stejnou úroveň ochrany osobních údajů podle Nařízení GDPR a dalších platných právních předpisů. Osobní
údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, vnitřními předpisy a technicko-organizačními opatřeními k
jejich zabezpečení a na základě oprávněného zájmu správce také v materiálech Rady a Zastupitelstva města Horšovský
Týn. Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k daným účelům. Uplynutím lhůty platnosti ohlášení,
případně smluvního vztahu, budou osobní údaje odstraněny v souladu se skartačním řádem městského úřadu.
Město Horšovský Týn ohlašovatele podle Nařízení GDPR informuje o jeho právu kdykoliv požádat o sdělení, které jeho
osobní údaje jsou zpracovávány a jak, o přístup k nim, o jejich upřesnění, doplnění, aktualizaci či vymazání v případě, že
půjde o zpracování nezákonné. V případě automatizovaného zpracování může ohlašovatel požádat o přenos údajů do
svých rukou či k jinému správci. U údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu může podat námitku. Na
všechna podání bude správce reagovat do jednoho měsíce. Stížnost lze podat u Úřadu na ochranu osobních údajů.
Kontaktní osobou ve věci zpracování a ochrany osobních údajů je pověřenec Města Horšovský Týn: e-mail
dpo@muht.cz. Podpisem ohlášení prohlašuji, že tyto informace beru na vědomí.

V Horšovském Týně dne ……………………………………………
Podpis: ………………………………………………….

IV.

Vyplní správce poplatku

Výpočet poplatku
Sazba poplatku (Kč):
Počet dní:
Výpočet (sazba x doba x m²):

V Horšovském Týně dne ……………………………………………
Razítko a podpis: ………………………………………………….

