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ŽÁDOST O SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM 

VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
 

žadatel  

zastoupený 

(v případě, že je zastupován) 
 

datum narození / IČO  

adresa bydliště / sídla  

telefon  

e-mail  

 

Specifikace veřejného prostranství 

 
Součástí specifikace veřejného prostranství, které má být užíváno zvláštním způsobem, musí být mapový  

podklad, v němž bude uvedené veřejné prostranství zakresleno. 

 

Způsob zvláštního užívání 

(označte křížkem v příslušném řádku) 

  provádění výkopových prací 

 umístění dočasných staveb  

 umístění předzahrádky nebo předsunutý prodej 

 umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb 

 umístění stavebních nebo reklamních zařízení 

 umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 

 umístění skládek 

 vyhrazení trvalého parkovacího místa 

 užívání prostranství pro kulturní či sportovní akce 

 užívání prostranství pro reklamní akce 

 užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 

zodpovědný pracovník (jméno/tel.)  

 

 

 

 

 

parcelní číslo pozemku  

katastrální území  

ulice  

plocha záboru v m
2
  

termín užívání  



 

 

Podrobný popis způsobu užívání veřejného prostranství a jeho účel 

 

 

 

 

 

 

 

 

K žádosti žadatel připojí 
a) mapový podklad se zakreslením veřejného prostranství, které má být užíváno zvláštním způsobem, 

b) plnou moc, pokud žadatel podává žádost v zastoupení. 

 

Poučení o zpracování osobních údajů 
 

Město Sokolov jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů 

je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen 

správce (čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) - zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny 

na internetových stránkách správce https://www.sokolov.cz/urad/gdpr-39393.  

 
Zvláštní užívání veřejného prostranství podléhá místnímu poplatku podle obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dostupné na webových 

stránkách https://www.sokolov.cz/assets/urad/ozv_c_3_2019.pdf. Podle ní je poplatník mj. povinen ohlásit 

správci místního poplatku (Městský úřad Sokolov, odbor finanční a školství) údaje rozhodné pro stanovení 

poplatku. 

 

V případě, že plocha záboru zasáhne do komunikace (včetně chodníku), je zapotřebí podat žádost 

o zvláštní užívání komunikace na odboru dopravy Městského úřadu Sokolov.  

 

 

V Sokolově 
podpis žadatele: 

Dne: 

 

V případě, že nebudou předloženy všechny požadované přílohy, budete vyzváni k jejich doplnění a žádost 

nebude vyřízena až do doby jejich doložení.  

 

https://www.sokolov.cz/urad/gdpr-39393
https://www.sokolov.cz/assets/urad/ozv_c_3_2019.pdf

