Magistrát  města  Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Odbor majetku města, pracoviště Krnovská 71C, Opava
__________________________________________________________________________

Žádost o souhlas vlastníka místních komunikací se zvláštním užíváním místní komunikace s umístěním předzahrádky poskytovatelům služeb v oblasti pohostinství 
v městské památkové zóně

a) 	chodník	b)   vozovka        (nehodící se škrtněte)

Jméno a příjmení žadatele, u právnické osoby název firmy dle obchodního rejstříku:

...................................................................................................................……..........................................
Adresa trvalého bydliště, u právnické osoby sídlo firmy dle obchodního rejstříku:

..........................................................................................................……...................................................
Jiná adresa pro doručování písemností:

....................................................................................................................................................................
Datum narození, IČ: 

.................................................................................................……............................................................
na ulici: 

..........................................................................……...................................................................................

v úseku (or. č. domu):.........................................……..............................................................................

za účelem:   Umístění zařízení letní předzahrádky

.......................................................……......................................................................................................

v rozsahu (délka, šířka): ...........................……........................................................................................

v termínu  od: .............................….........................do: .…......................................................................

Za dodržení podmínek rozhodnutí bude odpovídat:
Statutární orgán právnické osoby, sídlo, IČ, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození a číslo telefonu

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

V_____________dne______________



                                                                                              .............................................…..............
                                                                                              čitelně jméno a podpis žadatele, razítko



Přílohy žádosti:
výkresová dokumentace
průvodní zpráva
vyjádření odboru hlavního architekta a územního plánu

Sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství jsou stanoveny v OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 8/2011 v čl. 6. odst. 1. bod 1.5.

za umístění zařízení pro poskytování prodeje – předsunutý prodej – prodejní zařízení před vlastní provozovnou s prodejem občerstvení (restaurace, cukrárny, atd.) – předzahrádky
      centrum města				1,--Kč/m2/den
mimo centrum města (bez městských částí) 		1,--Kč/m2/den	


Osvobození a úlevy
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
	akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené 
vyhrazení trvalého parkovacího místa vozidlům v majetku Statutárního města Opavy a příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opavou, vozidlům Policie České republiky, vozidlům v majetku vlastníků pozemků majících charakter veřejného prostranství na těchto pozemcích
užívání veřejného prostranství Statutárním městem Opavou a příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Opavou a  osobami, kterým byl Statutárním městem Opavou poskytnut grant nebo záštita Statutárního města Opavy nebo  záštita primátora Statutárního města Opavy, a to pouze na akce přímo spojené s poskytnutým grantem nebo záštitou
užívání veřejného prostranství na základě smlouvy uzavřené se Statutárním městem Opavou pro účely realizace stavebních prací, u nichž je  Statutární město Opava investorem
užívání veřejného prostranství na základě smlouvy o nájmu veřejného prostranství uzavřené mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a uživatelem veřejného prostranství jako nájemcem
užívání veřejného  prostranství při rekonstrukci kulturních památek
skládky všeho druhu, zařízení staveniště u všech staveb a rekonstrukcí, včetně inženýrských sítí  trvající  méně  než 24 hodin
užívání veřejného prostranství pro umístění lešení z důvodu  rekonstrukce stavby nebo  k výstavbě nové bytové jednotky do 30 kalendářních dnů. Od 31. kalendářního dne je užívání zpoplatněno dle čl. 6 odst. 1. bod 1.10.
užívání veřejného prostranství vlastníky pozemků pro vlastní potřebu
užívání veřejného prostranství po pořádání sportovních akcí bez vstupného.


